
అల్లాడు నర పింహారకవి (ప్రణీతము 

నారదీయపురాణ అమృతనవనీతం 
(మహామథన సారామృతం) 

పరిశోధనా రచన : 

వాడ్ధుయతువోధ్యూక్ష 

డాక్టర్... వడ్లమూడి గోపాలకృష్ణయ్య 

డొ రళ్టర్ , 

ఆం|ధ|పదెక్ గవర్న మెంట్ ఓరియంటల్ మూన్యు(స్కి_ప్ట్ స 

లె (బరీ అండ్ రిసర్చ్ ఇన్ స్టిట్యూట్. 

ఆం. ధపదేశ్ (పభుత్వం 

ఆవాజలాగంజట్యొ హైదరాబాదు. 

6.0? యాలు మ్రక్యాన , తారక్ నాక. 



First Publication W 

Two Thousand 

Ma 
Price : Rs. 44.00 

Copies available at : 

Director 

Oriental Manuscripts Li nd Research Institute 
[1 0౮. comps , Tarmeke 

ABAD - 500012, A. P. 
INDIA 

2-7-132 | ఇ | nhl 
టం Ne. 12>» 

New MNuMe_ Lutz uel uh 

. PRINTED IN INDIA 

“ AT THE ANDHRA PRADESH GOVERNMENT TEXT-BOOK PRESS, 

MINT COMPOUND, HYDERABAD 

ANDHRA. PRADESH 



సంవా దకవర్గం 

(వధాన నంవొదొతలు 

వాజ్మయ మహాధ్య క్ష 

డౌరర్. వడమయూశీ గోబీ లక్క వయ్య 
డు గి 5 

“కళ్లా_ ప్రపూర్ణ” 

సంపాదకులు 

(లీ ఖండ బొల్లి అశ్మీరంటినం, M.A. 

లొిరోయటణి (కీ చౌలమలఅచర్ల్ రంగాచాడ్యులు 

డాకఠర్ . నలా దుర్గయ్య. M.A., Ph.D. 
wD) (a) ra) 

డౌరర్ . టో. వి. నారాయణళొ (న్రీ, M.A., Ph.D. 
రు 

డొరర్ , అమురేళం రాజోళంరకర్బో, M.A. Ph.D. 
౪») 

డాక్టర్. ని. యజోదా రెడ్డీ, M.A., Ph.D. 

డాక్టర్. వి. బి. నుభవ్యూణ్యం, M.A., Ph.D. 

డాక్టర్. వొభోబంధథ మయాధవజర్య్యు, MA., Ph.D. 



విషయసూచిక 

"పేదీ 

తొలిపలుకు లం 662 ంం xi 

నారదీయవ్పరాణ అమృత నవనీతం 

మహామథన సారామృతం_ విషయసూచిక 

ఆర్ష వాజ్బయం . . . Xvil 

వేదాదుల్లో విభాగాలు . . Xviii 

వేదోత్స త్రి . . .. xxi 

అఫాదళ సంఖ్యా వైశిష్ట్యం a . Xxxi 

పురాణాలు_-ఉపపు రాణాలు . XXvil 

పురాణాల క ర్భ్భత్వం . XL 

పురాణరచనా కాలవ్యవ స్థ . . XLiv 

పురాణాల తత్వం ,.. oe . XLVI 

నారదుడు . . . Lill 

సంస్కృత నారదీయపురాణం mn . ద? 

తెలుగులో నారదీయవురాణాలు ,. a LXXXi 

నార దీయవపురాణ కృతికర్వ శంశెాదికం.కాలం ee 01 

షస్థ్య్యంతాల చరిత . ఎం 0, cvi 

నారదీయపురాణం-| శుతులు ం ం cXxi 

నారదీయపురాణం-ఉపనిషత్తులు లు లం CXXXv 

పురాణగాధల కాల నిర్ణయంలో వ్యత్యాసాలు- 

స్వవ చనవ్యాఘాతాలు . . CXXXviii 

విశిష్ట విషయాలు , . . CXLVvii 

ఖగోళ విశేషాలు ,.., . . CLi 
మంత శా సాది విశేపూలు . . ౮17131 

రుక్మాంగద చరి[త విశపాలు . . CLIX 

(పవ్హోద కథా వై శిష్ట్యం . . 01౫11 

(పన్హోదుడు . . . CLXviii 

అవతారాలు న! ఉ శ ఇ ఉ చి త CLXX 



చేట్ 

మహావిష్ణువు ee CLXXi 

విష్ట్వర్చనలో 21] సంఖ్యా వ చై_శిప్టం a ee CLXXI1V 

వర్ణనలు-[ప లేక త . . CLXXvi 

ఖిశేపాలు CLXXXv 

ఖాషాలం కార కి శిమోలు 0౫01 

ఛందోవిశేపూలు ంంం a CCiv 

ఉపనంవోరం . . cox 

నారదీయసృరాణం విషయసూచిక 

(పథమాశ్వాసము 

ఇష్ట దెవతాస్తు ఈ స్యదికము ee ee l 

క్ర8)వంళ వర్షన ం. ల ప్ 

మధురాపుర వర్ణన ం. . ర్ 

(శ్రీకృష్ణ జ జననము . . 7 
(శ్రీకృష్ణ ఖీలలు - దుష్ట సంప కరము ంం a 10 

ర్యకస్టుయు నోవర్థనంబు నెత్తుట a 14 

UL ఎ్రెష్టుు దావాగ్ని నీ (గోలుట | 17 

వర్రాగమము మ | 21 

వపవంతాగమము . 24 

గోపి౪ *ఖఫపె కరము ం . 29 

నందుండళాదళి నుపవసించుట . a లీని 

అ|కూరుండు యమునాజలముస రామకృష్టుల(గాంచుట లర 

ర్డీ (శ్రక్ళష్ణుండు |  0నునీ వంవారించుట ee 89 

(శ్రీకృష్ణుం డుద్దవుని గోపికలకడకంపుట ం. 42 
శ్రీకృష్ణుడు జరానంధ కాలయననుల జయించుట ంం 48 

శ్రీకృష్ణుడు రుక్ష్మి ణీ సత్యభామల( బరిణయమాడుట ___ 46 

నరక సంహారము  పొరిజాఆాపవహారణము es ర్ర్ 

సమ నృ తాంతము , . 57 

(శ్రీకృష్ణుడు బాణా నురుని నోడించుట ee 61 

నృగమవ రాజు వృత్తాంతము - పౌం|డకచానుదేవు(డు ు 64 

కెరవపొండవ సంబంధము a an 66 

కుచేలో పొఖ్యానము .. ఎం 68 
(శ్రీకృమ్ణుండు వృకానురుని భంజించుట . 70 



vi 

సేజ్ 

అర్జనుడు నుభ|దను గొంపోవుట . T1 

ద్వారకలో (శ్రీకృష్ణుని జీవితము . 72 

వష్ట్యుంత ములు |. 79 

కణథా|పార ౧భము 2 

మునులు నారాయణుని సందర్శించుట . 79 

నారాయణగిరి మహా త్రము ఎం 82 

యాదవశై లము - అచటి విశషములు . 86 

ద్వి తీయాశ్వా నము 

శ్రీహరి నాభి కమలమున( జతుర్ముఖ (బహ ముదయించుట 97 

ఓం నమోోాడినారాయణాయ అను అషహ్టైవ్షర మంతపు( 

బభావమును శౌరి [బహ్మ కుపబెళించుట . 97 

[బహ్మ్ దేవుండు అప్టాక్షర  నుం|శతావృ త్తి (పభావముచే 

హారపురందనాదులగు దేవతలను సృష్టించుట . 98 

(బవ్మా (శ్రీ శీ) మన్నారాయణుని అర్భారూపమును సేవింప! 

గోరుట ం 99 

(శ్రీ మన్నా రాయణు(డు నపరివారు. డె డె దివ్యవిమానంబున 

[బహ్మాకు దర్శన మొసంగుట ంం 100 

(బవ్మా (శ్రీమన్నారాయణుని స్తుతించుట 0 108 

సనత్కు.మారునకు (బవ్మా (శ్రీహారియ ర్బా 

మూర్తిగల దివ్య సమానం బొనంగుట ॥ 105 

(శ్రివారి తన యశ్చామూర్తిని మణీయొక దానిని |బవ్మా 

కను[గహించుట a 106 

దిహ్మ యానతిచె సనత్కుమారుడు శ్రీవారి 

దివ్య విమానమును యాద వాదికి తెచ్చుట . 107 

దివ్య విమానను(డైన (శ్రీవారి యశ్చామూరిని 

శివుండు స్తుతించుట . ంం 108 

ననత్కుమారుండు యాదవా[దివై (శ్రీవారి దివ్య 

విమానంబును నిలుపుట . . 109 

కల్యాణ తీగ్గోత్పత్సి ం . 110 

కల్యాణ తీర్థమహిమం--సుచరితుని రథ, . 112 

కల్యాణ తీర్ణమహిమను గంగానది నుచరితునకు చెప్పుట 118 

సుచరితుని కొడుకు నారాయణుడను బాలుని [వతనిష్ట 115 

నుచరితు(డు వశ్నాత్తపు(డై కల్యాణ కీర్ణంబున తవస్సు చేయుట 117 



vil 

(శ్రీరామచందుండు సీతాలన్నణ సమేతుండె యాదవా,ది 

స్వామిని పూజించుట 

(శ్రీరామాజ్ఞ చే పహానుమ'*త్రుండు) యదుగిరి శ్రీవారిని 

పూజించుచుండుట 

క నక మాలినీ యము శేఖరుల కథ 

4 అత క 

సీతా రాములు కుళునకు న్వవ్నంబున దర్శన మిచ్చుట 

పు తళయెన పామమాలినికి కుళు(డు (శ్రీ రాముండు 

నాం౦ాధించిగ (శ్రీవారి అర్మా౫' రి నొనంగుట 
mo fl 

38 

వను దేవుండు (శ్రీవారి అర్బాన ౮ార్తినిం బూజించుట 

శ్రీముని మణిగిరిట ధారణ గాథ ee 

వెన చేయుండు గిరోచనుని చంపి మణికిరీటము( చెచ్చుట 

వముప*మణి కిరీటము బాలను "గ్రియగు (శ్రీర్చమ్షుని 

వి రమున సరిగా కుదిరి నిలుచుట 

నారాయణగిరికి యాదవా దియను నొాముబుగలుగుట 

యానవా [దినాథు సేఫించు భక్తుల కవచాగము 

ఇ నించిన వారికి. గలుగు కీయ 

రాజ ఫురోసంతుం డెను చతుర్వేది కథ 

నిష రాతుండు కావించిన భాగ) ఆరాధ వము లం 

శ్రీవారి సన క్యసిసేప ౧బుసి అతిథియైవచ్చి యను[గహించుట 

భంగ నఆాపబారము స చతుర్వేది మవోపదలపాలగుట 

మృతు(డై గ చతుర్వేది నాక పాప్తు (డగుట 

చతుర్వేది (బహ్మారాశగరూపంబు నొందుట . 

భాగవతాను[గపామున చతువ్వేది | బస్మారాక్షనత్వము 

దొ అంగుటి 

ఉత ఓ 

సత్యసిస్టుండు వచించిన పొరినామ (స్రథావము 

న*రిభ కుల పొగతీగ్గ (పభావము 

తృతీయాశాం సము 

పావమషండమనగ భే. వచనము 

వ్యా|ఘు వానర కింత సంపొదము 

నాళీజంఘుని కథ 

తులసీ వారిబాన రాది మహాత్త్వము 
—0 

ధర్భశకేతు(డనురాజు చేయు నారాయణ్రార్భనా [పకారము 



vill 

సేథీ 

భగవద్దర్భనము చేయు విధానము లం ల 158 

విష్ణుచిత్తుని కథ . 4 36] 

న్యాన మాహాత్మ్యము లం ee క 

కలియుగ ధర్మము . ee 174 

చతుర్థాశ్వాసము 

తిథి ఫల నిర్ణయము . టు 191 

యుగాది నిర్ణయము a .. 198 

వకాదశీ మావోత్మ రము a ఎ 196 

బ్రహ్మ మోాహినీదేవతను బుట్టించుట .. 205 

(బహ్మ మోహినికిం గర్హవ్యం బుపచేళించుట . 209 

రుక్మాంగదు(డు వెంటకు వెడలుట a ల 

రుక్కాంగ దుండు వామబేవుని జూచుట . ... 219 

వామదేవుడు రుక్మాంగదునికి నాతని పూర్వజన్మ 

వృ _త్తంబు( చెలుపుట an +, 228 

రాజు మోహినిం జూచి సంఛాషించుట ou ... విలిర్ 

మోహినీ సహితుండై న రుక్ళాంగదుని న్వదేశాగమనము ... 285 

(తావ్మాణ వృతాంతము . .. 242 

రుక్మాంగదు౭డు మోహినితో నుఖంచుట . ..  బిర్కీ 

ధ ర్మాంగదుని వివాహము . ... DDT 

రాజు మోహానికి గా ర్వి క్ మావోత్మ్యము వివరించుట ల 6! 
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రత్నావళి వృ తాంతము లం 

కాశీరాజు వ్యుతికను గొౌండిన్యున కిచ్చి వివావా మొనరించుట 

మాఘ మాన మహిమ ఎం 

మోహిని ధర్మాంగదుని రాజు చంపవ లెనని కోరుట ,.. 

ధర్మాంగదుండు తన్ను. జంపుమని తండడిని గోరుట ... 

రుక్మాంగదుడు సత్యపాలనకె పుత్రుని జంప(బూనుట 

రుక్మాంగదుడు నవ్వుత్త కళ(త్సృముగా ముక్తి పొందుట 

పురోపాతుడు మోహిొనిసె కోపించుట 

మోహాని పాపభల మనుభవించుట 

దేవతలు మోహినికి స్థానమును కల్పించుట 

షమ్టైళ్వాసము 

సూతుండు బవ్మాజ్జూన తత్వమును బోధించుట 

విష్ణు మహిమ 

ఆత్భ _ దేవోదులు 

పర బహ్మ తత్వము 

(బహ్మా విద్యా రహస్యము 

వేదాంత రహస్యము 

జీవాత్మ -- పరమాత్మల రైమెక్యము 
మోవోపాయతహితము 

పర | బవ్మా రహాస్యార్థము 

పంచావరణాగణ్య నియత లోకములు 

వైష్ణవుల వైశిష్ట్యము 
వారి లాంఛన వివరణము 

వెన్లవ [పతికూలానుభయ భేదములు 

వై_ప్పవ నియమములు 

వె కుంఠలోకము _ ఆవరణ పంచకము 

విమ్టమహిమ _- ఉభయ పద వాపి 

సర్వేశ్వరుని నర్వజ నేచ్భానువృత్తి 

నసనకాదులను విష్ణువు రోరుణించిన విధము 

విష్ణువునకు సన కాదులు విన్న వించుట 

న ప మాశ్వానము 
Mn 

ఖన్టువు సనకాదులకు సమాధానము చెప్పుట 898 



ధర్మాధ ర్మాథఖిమాన దేవతలు, ఆత్మవృ త్తి వకారముం చెల్పుట 

శారిననకాదులకు కర్మ కాండాది వీషయంబు లెణీంగించుట 

శెరినన-కాదులకు మోకు[పాషపి సుథానం బెణింగించుట 

[వవ్హోదుని చరితము 

హి రణ్యక శిపుండు (బహ్మావలన వరంబులు వడయుట 

_పన్లోదుని జననము 

(పవ్హోదుని ప ద్యాఖభ్యానము 

అషమా హాశ్వాసము 
థు రా 

(ధువుని చరిత్రము . 

(పప్తదుండు తం డికి భగవ త్చభఖావం జజింగించుట ,.. 

| పవ్లోదుండు తిండికి థభవదుఃఖ స్వరూపం బజింగించుట 

హిరణ్యకశిపుడు హరిభ క్రి ఫిడుమని _పవ్లాదుని మంగలించుట 

హార ణ్యక శిపుండు (పవ్లాదున హాంనీంప భటులం బనుచుట 

(పనవ్లోదుండు వారి న్శరణ మహిమను గొనియాడుట 

హారణ్యక విపుండు (పహ్హాదునీ గజముల [దొక్కించుట 

(వహ్హాదు(డు చైత్యకుమారులకు( బరమార్గం బెలీంగించుట 

హిరణ్యకశిపుడు (పవ్లోదుని విప పయోగాదులచే జాధించుట 

దానవ పురోహితులు (పవ్లోదున్నివెం గృత్తిం [బయోగించుట 
పహీరణ్యక శిపుడు [వవ్షుదుని మందిరా|గ మునుండి [తోయించుట 

హీరణ్యక శివుడు (పహ్లాదుని నాగ పాళబద్దుని జేసి సము[దమున౦ 

[దొోయించుట 

విష్ణువు (పత్యతమై (పవ్లోదు సనునయించుట 

నృసింవోవిర్భావము 



తొలిపలుకు 

గతంలో సీతాకల్యాణం (యకషగాన నాటక 0), శృంగార సభములు, ఇందు 

మతీ పరిణయం, శ గీత గోఫింనిము ౬ గీత శం” రము, (సంగ్మ్భృతం), రాధా 

వంశీధర్ ఏలాన్ నాటక్ (పాందీ), ఏనుగుల వీరాస్వామీస్ జర్నల్ (ఇంగ్రషు), 

శ్ విరుపొక్ష - [శ్రీరామ తామ శానుములు - సిజయనగర సా|మాజ్యం య 

ఆరవీటి పంశ చరి [శ (ఇలుగా - ఇంగ్పషు), వే క్యన చంది (సంస్కృతం) అగ్ని 

ఎనిమిది [7 లధాాలను పరశోధనాత్స త్ర న ఫి రా గాషయాలతో ఆం (ధ|పచేళి 

గవర్న మెంటు ఓగయంటల్ మాన్యు స్కి ఫ్లు అె(బరీ అంట రిసర్చి ఇస్ స్టిట్యూట్ 

పతాన |పుటించాము (గీ. శ. 17వ శతాబ్దంలో రచించబడిన [శీ మదల్హాడు 
| (ఎ య 

సరసింప %8 1) (పణీత మైన ఎనిమిది ఆశ్వాస "ల నారదియ పురాణ్రాం[ధకృ్ళ తిని 

తొమ్మినవ / గ ౦థంగా (పకటిన్తున్నందుకు సెంటోషిస్తు న్నా న ను, మ దాను ఓరియంటల్ 

మాన్యు| స్కి ఫ్ట స్స లె. బరీలో ఉన్న (పతి ఆధారంగా ఈ గంథం పరిష్కరించబడి 

(సరటించబడింది. (లీ పి. సీళావణి ఐ, ఎ. ఎన్. గారు ఫేట్ అశ్కేవ్స్ శై. శె రక్త ర్ గా 

ఉండగా (మూ నారదీయ పురాణాన్ని | పకటిం చడానికి (పభుత్వ అనుమతిని 

స్వీకరించడం జరిగి పరిమ్మరణకు తగు యేళ్చాట్లు శతీయడం౦జరిగింది. ఈ నిర్ణయం 

(వశారం నారదీయ పురాణంలో ఉన్న ఎనిమిది ఆశ్వాసాలనూ [కనుంగా ర 

(కింద ఫివరింపబడిన విధంగా ఎనిమిది మంది పండితులు పరిష్కరించారు, [ప్రథమా 

శాానం లీ ఖండసులి లభ్నీరంజనం M. A., దింతీయాశా నం శిరోమణి శీ చెలను 
న య @ ఏ లు 

చెర రంగాబారు౧లు, తృతయాళ్వాసం డాకర్. పలా దుర్గయ్య M.A.Ph.D., 
య బ్ర రు య fi 

చతుర్థాశ్వాసం డాన్సర్. టి, ప. నారాయణ శాస్త్రి M.A.Ph.D., పంచ మాశ్వానం 

డాక్టర్ . అనురేశం రా 'జేశ్వరళర్శ M.A.Ph.D.,5 స్టాశ్వానం డాక్టర్. పి యళోచా 

"రెడి M.A.,Ph.D., సప మాశ్వానం డాక్టర్. జి, పి. సు బవ్మాణ్యం M.A,Ph.D. 
G ఆన ల 

అష్టమాశ్వాసం డాక్టర్ . పొటిబండ మాధవశగ్మా M.A.Ph.D.గారధ్లు పరిష్కరించారు. 
య లు గ 

ఈ సరివ్కు.గణానంతరం 197! జు ఒలెలో నేను ఓరియంటల్ మాన్యు(స్కీ-స్ట్లు 

తై బరీ అండ్ గిసర్చి ఇన్స్టిట్యూట్కు జాయింట్ _డెగాక్టర్ గా నియమింపబడిన 
ఫరువాన ఆ పదసిలో ఉ ఉన్న కాలంలో (పక 1 టింపబడిన 'యొెడు [గంథా లేకా”, వై_ర్భిత 

చం|దికతో సవ యీ నారదీయ పురాణాన్ని చాదాపు శెండు ఆశ్వాసాల 

వరకూ. నా అర్హాంగి శీమలి వడ్లమూడి శశికళ నవహాశారంతో పునఃపరిష్కరించి 
ముది ౧సించడం కగిగింది, 

ఆ పిదప ఆం[ గ సంస్క తెది సాప్ *త్ర్యాలనూ, ఆం(ధుల చరి త-. 

సంస్కృతులనూ బహుముఖంగా పిక సీంవ బీసి అభ్యుదయ ముఖంలో నడిపించడానికి 
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గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత (క్రీ జలగం వెంగళరావుగారి నాయకత్వంలో 

ఆం(ధ్యపదేక్ (పభుత్వం యెంతో కృషి చేస్తున్నది. ఈ కృషిలో తొలి మెట్టుగా 

ఆంధప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఓరియంటల్ మాన్యు స్కిష్ట్సు లై | బరీ అండ్ రిసర్చ్ 

ఇన్స్టిట్యూట్ ను 1-1-1975 శదీనుంచి నర్వన్వతం[త పతిపత్తిగల ఒక 

(వ కేక ₹ై_రక్ట లేట్ గా మన ముఖగ్గమం| తి @) జలగం వెంగళ్ల రావుగారు 

యేక్పరచి, నా మీద అమేయమైన గౌరవాభిమానాలుంచి నన్ను మొట్ట మొదటి 
డైరక్షర్ గా నియమించారు. ఆ తగువాత నా అర్షాంగి (శ్రీమతి కభికఖ అవిరళ 

నవోయంతో వై కృతచం|దికకు “స్వరూప స్వభావ మవోగ వేస” అాత్సక మెగ 

పరిశోధనా రచనచేసి |పకటించడ మేకాక అంతవరకూ మిగిలివున్న ఈ 

నారదీయపురాణ గంఛాన్ని సంపూర్ణంగా మూల| పతితో నరిపోల్చి చూచి సున; 

పరిస్కారించి నా బహుముఖ పరిశోధనాత్మక మైన “నారదీయపురాణ అమృత 
నవనీతం---మహామథన సారామృ తం” అన్న పేరుగల రచనతో ఇది (పకటించడం 
జరుగుతున్నది.. అంతేకాదు. ఓరియంటల్ మాన్యు స్కి ఫ్లు లె బరీ అండ్ రిసర్చి 

ఇన్ స్టిట్యూట్ ను (పత్యేక _జేరక్త లేట్ గా పర్పరచినప్పుడు మూడు వేల [గంథాలకు 

లోపుగా మాతమే ఈ శాఖలో (వాత పతులున్నాయి. ఈ ,డెరక్ష రేట్ 

యేర్పడిన గత పభ్ధైనిమిది మాసాల కాలంలోనే వివిధ భాషలలో ఇరవై వేల 
| వాత [పతులుగల బృవా త్తర (పాచ్యలిఖత| గం థాలయం-పరిళొధనాలయంగా దీన్ని 

అభివృద్ధిపరచి అవకాశం నాకు లభించింది. ఓరియంటల్ మాన్యు స్కిఫ్లు _లెబరీ 

అండ్ రిసర్చి ఇన్ స్టిట్యూట్ కు నన్ను మొట్టమొదటి డైరక్షర్ గా నియమించడం 
రు ర రూం టు 

ద్వారా అనేక ముఖాలుగా వివిధ భాపా సంస్కృతులకు సేవచేసే అవకాశం 
కల్పించిన ముఖ్యమం తి (శ్రీ జలగం వెంగళరావుగారికి నా కృతజ్ఞ తాభివందనాలు, 

మన ఛామో సంస్కృ తీ చరి తలను వికసింవ చేయడ ౦లో ముఖ్యమం తి (శ్రీ జలగం 

వెంగళరావుగారితో పాటు సాంకేతిక విద్య-గిరిజనా భివృద్ది ఓరియంటల్ మాన్యు] 

(స్కావ్లు్స లై|[బరీ అండ్ రిసర్చి ఇన్సిట్యూట్ — ఆర్కా్యాలబీ మూ్యజియమ్స్ - 

నెట్ ఆన్కేమ్స్ శాఖల మం తివర్యులు, రచయితలు, నిమర్శకులు, రాజకీయ 

వేత్తలు అయిన (శ్రీ భాట్టం (శ్రీ రామమూ ర్రిగారు, ఆర్థిక సమాచారశాఖల మంతి 

శఖరులు, నువ్భాన్మణులు అయిన శ) వీడతల రంగా రెడ్డిగారు, ఏద్యాశాఖ కార్యదర్శి 

అయిన (శ్రీ సి. (శ్రీనివానశా స్రీ), J.A.S. గారు, ఆర్థిక =| వణాళికాశాఖ కార్యదర్శి 

(శ్రీ బి. పి. ఆర్. విఠల్ 1.4.5. గారు ఎంతో సహోయవడుతున్నారు, అత్యంత 

సమర్థులు విశాల సవ్భాదయులూ అయిన వ్ద్యాశాఖ ఉపకార్యదర్శి (శ్రీ బూరుగు 

పల్లీ రామచ౦ [దా రెడ్డిగారు ఓరియంటల్ మాన్యు స్కాప్ట్స్సు లై బరి అండ్ రినర్భ 

ఇన్ స్ట ట్యూట్ ను బహుముఖంగా అభిన్ఫద్దిపర చడంలో అసాధారణమైన 

సహాయ నహకారాలను అందించారు. ఆర్థిక శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ సుహృన్మణులు 

శ) యస్. వి. గిరిగారు, (శ్ర వ ఆర్ . భూషణంగారు, విద్యాశాఖ జాయింట్ 
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సెక్రటరి ( ఆర్. ని, గ్ట్చవ్లన్ I. A. ఏ5. గారు, ఆ రికి శాఖ సపోయ 

కాగ రి 8) 3. మూవానరావుగారు, పిద్యాళాఖ సపకయ కా ర్యదగ్శి 

(శ్రీ వీ, గి. సు బహ్మ్మూణ్యంగారు నీందుగుండెలతో యో శాఖ అభివృద్ధికై 

యెంతో దోనాదం చేస్తున్నారు. అందుకు ఫీరంనరికి నా సా డయ 

పూగ్వక మె “మన కృతజ్ఞతలు, అభ్యుదయకొగ మైన కాగ్య [కమాల్లో అవసర 

మైనప్పుడల్లా అండగా నిలుస్తున్న ముఖ్యమం థి జాయింట్ సె కటి, 

సవ్ఫాదయులు, మిత్రులు (శ్రీ బి. వి. యస్. (సకాశరావుగారికి, 

ముఖ్యమంతి భనతాధిశారి, సవ్భాదయ మి తులు (శ్రీ ఎస్, సీళాఫతిగారికి 

మా హోర్షి కాభినందనలు-మా శాఖ అ భివృద్ది కె వీఏధ స్థాయింలో అ నేకవిధాల 

సవాక రించిన విద్యాశాఖ యల్. సెక్షన్ నెక నాఫీసర్డు (క్రీ) ఎమ్. ఎమ్. నాయుడు, 

(శ్రీ శాకనూరి దశరథ రామయ్యుగార్ల కు, అసి స్టెంట్లు UE ఏ. (శీనివానరావు, 

(శీ మతి నరస్యతీ వెంకట్రామన్ , చిర౧జీపి ఎ. ఇ, 'శాస్కర్లకు నా గుభాకాండకలు. 

tt నాగదీయపురాణక్ళ నిని పు" కగప్కరింం సం! గర్భంగా మూణ।|నతితో సరిపోల్చి 

చూడడంలో నాకు నవీయ౫ిడిన చిరంజీవులు శె. సిఠల్ రెడ్డి M. O. L. (తెలుగు 

గని ఆఫీసర్), (శ్రీమతి సు. సగారునమా8 M. A. (తెలుగు రినర్చి ఆఫీనర్ క, 

(శ్రీ కొడవలి సన్యనారాయణ M. 0. L. (తెలుగు సండిట్ కు నా శుభాశీన్సులు. 

ఈ నా*దీయవురాణ బమృశతనవనీతం..మహామథ ౫ సారామృత మవశ+ీ 

వరిళోధ నా రచన చెయ్య శంలో బపవజముఖ” =ల్రైన అనేక ఫమయాలు మవోగ వేష ళా 

దృష్టితో అనేక ప్రాచీ న (౫ ంథాలనుం౫ నంగ అనంచేసి నాకు తోడ్పడిన 

నా అరాంగి (శ్రీమని సదిమూడి శశికళకు నా జీవ  కుమూ౭ళి కుమారి 
(ఏ (౧౧ [అ వారి 

వడ్లమూడి జం (క్రీ) B.Sc. (M.A) కి నా హృదయపూర్వక మైన శుభ "శీన్సులయు. 

తెలుగు నాగదీయవురాణాన్ని. నంస్కృృశ  నారదీయప్పురాణంతో.. సరిపోల్చి 

చూడడంలోను బృపిన్నారదీయ పురాణాన్ని పరిశీలిచడంలోను నాకు 
చి*ంబీవులు డి. శె. (శ్రీని వాసాచా యలు B. O. L. (న ంస్క్బృత పండిట్ ) కొడవలి 

సత సస్టనా రాయణ M. అ. L,, యన్. రాఖి గ్భ వ్ల శ (న M. ©. L., M. A. 

(తెలుగు పండితులు) సవాకదించాగ) _ అందుకు వారికి నా శుభారాండతలు. ఈ 

మవశ+ివరిశోధ నాగిచనను "సను ద్? టీ చేను ORIN? Thom ( |v “మళోర్చి (బాసిన సా 

మ గుమ సమా! ౧౨౦ (I Dy కొడ న జ్యేష్ట గుమ 3 సుమూాగి బయ రీ) B Se. (M. A.) , చిరంజీవి కొడవలి రత్య 

నారాయణ M. 0. ౬. (తెలుగు సండిట్ ) గు శె. ఫరల్ డ్డ M. 0.1. కు, 

"నా ంభాశీస్సులు.. 

ఈ (గ్రంథానికి వివిధ భర్దాంలో చక్కని నుఖచి తాన్ని వేసిన చిత్రకారులు 
(శ్రీ శిలా వ్మీరాటుగారికి నా వృదయపూర్వకమైన అభినందనలు. ఆం|ధ(వచేక్ 
(పభుత్వం (పచురి నున్న (గంథాలను ఓర్మిత" గోద్దతో ముదిస్తూ అడుగడుగునా 
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సవహాకరించి తోడ్చడుతున్న  ఆం|ధ|వదేశ్ కెక్టు బుక్ (ఎస్ డైరక్టర్ 

జ్య "తె 
న 

క్రి లా 

శ్రీ బి వి. శెడ్డిగారికి, డిప్యూటీ డైరక్టర్. శ్రీ జి రామకృ్ళష్టారావుగారి 
అసిస్టెంట్ 

డ రకరు (శ్ర పి. నారాయణన్ , (శ్రీ యమ్. ఆర్. సభాపతి గార్లకు కృత జ్ఞ లు. 

ముదణ నమయంలో అనేక విధాల సవాకరించిన శ) వి. గంగాధరం, 

ఇట్లు 

వాడ్ధుయ మవోధ్యుక్ష 

వడ్తమూజీ గోవపొలక్క వ్హయ్య 

పాదరాబార్ , డైరక్టర్. 

ఆంధ్రపదేశ్ అవతరణ ఓరియంటల్ మాన్యు స్కిష్సు లె (బరి 

ద్విద శాబ్బుత్సవదిన ౦ అండ్ 

1-11-1976 రిసర్చి ఇన్ స్టిట్యూట్ 



అలుగు వెలుగు 

పరిపాలనాదక్షులు 

ఆంధ [వడోల్ (వభుళ్న ముఖ్యామం్యతి 

గౌరవనీయ లైన 

(శ్రీ జలగం వెంగళరావుగారి 

సమాదరణంతో._ 

రాజకీయవేత్త 
నంథు సేవవలు-బిమర్భత రొచోయిలోలు 

నొ ంతోఅతిళ బీద్యా- గిరి జనో నంజేమ_ 

ఆర్భా్భాల బీ అండ్ మ్యూరజాయమ్ సీట్ ఆర్చేబ్ )- 

ఓరియంజిల్ ముందీ ట్ డ్ 0 మాయం రద ల్లై (బరీ అం 

రినర్ఫ్ ఇన్ నమ్యాట్ కాఖలమంలి 
(wa) , 

గొరవనీయు తెన 
QQ 

శ) భాట్టం శ్రీరామమూరి, గారి 

సహాయ సంపదలతో. 

లంగధిరౌష్ట్హ భోరి/[తోలోనో కొతో_ఆం(భో[వదోళ్ భరి[తొలోనో_ 

బిద్యాం కొఖ కొర్ఫోందర్శిగా బియయింబదిణీనో 

బపు ముల్గీ తొలుగువ్వు శీ 
దు అటి 

నంనగ్ట్యు తీవడులు-_నాపాత్వాభిమాశులు 

శ) సి, శ్రీనివానళాత్రి 1.4.5. గౌరి 

అండదండలతో. 

ఆంధప్రదేశ్ బృహద్రాష్ట అవతరణ 

ద్విదశాబ్ద్యుత్సవాల సందర్భంగా 

యీ “నారదీయ పురాణం" 

(ప్రకటింపబడింది 



ఇయు నమోని ఎవి నా 

వాన్ ఇహము నహత్తూ సంన్వుతుల దిద్దు న్ 
ఈంధ్రద్రులేశ్ గవర్నమెంట్ బగంయండత్ మాన్యు స్మి క్ 

Fry) Sok ౯వట్డ్, ROL drm గ 
ద్రత్వేకమైన డైరెక్షకోట్ణ యరృరజరను వాక 

ఎావిణ 07225 ఆంద్రన్రదశ.యు 
నర్ $1 2/0 ఆభ్యుదయు దభంజూక 

వ్రతా: మింవజన్తూ 
, UN వెడగగ్గాలి 

జరి గడింజున వలివోకల,నో భం 
Sy DE ల్ 

ఈధ్రు దున. శ్ ET మలం ముండ్రా 

గిర న నీయు2న 
శ్రీ ళబలగం వెంగిళలోన్ల 725 

నే రహా 

సొబవేయ వ్రులాణ ఈమ్య్రుత నవనీతం - 
మహామభన' సొరొమ్మతం 

హప్రైమూంకి ఇం 
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నారదీయపురాణ అమృతనవనితం 

ఆర వాజ్మయం 
అచ 

“కుతి, సతి వురాణేతివోసా” లన్నది అతి [పాచీనమై, అత్యంత సామా 

నమ, సత్యశ్రీ) శోభిత మైన వాక స్ట్ అయి శే (శుతుల "వెంట నే సతు లుద్భ 

వించాయనిగాని, ఆ వెనువెంట శే (కమంగా, పురాడోలివోసాలు అవతరించాయని 

గాని చెప్పడానికి అవకాశంలేదు, “అనంతా వై వేదాః” అన్న 'వేదవాక్యం (పశారం, 

వేచాలుగాని, వేద దేవులుగాని, వదర్హులు, వేదచ్చందన్సులుగాని, అనంతాలు. ఆర్ష 

విజ్ఞాన దృక్పథంతో చూచినప్పుడు వేదబుషములందరూ, వేద్య దష్ట్ర లే కాని, వేద 

సష్టలుశారు. మామూలుగా పండితులై నవారు కూడా గురుముఖతః నెర్చుకునేవి 

కాబటి గురువు నోటినుంచి ఉచ్చరించడ౦వల్ల వినడం చ్వాారా నేర్చుకునేవి కాబటి, 
రు య లు 

వేదాలకు, [శుతులన్న నామం వచ్చినట్లు గతంలో భావించడం జరిగింది. వాస్త వాని 

కిది మూలార్థంశాదు. వేదర్గులు వేదదష్ట లయ్యారం శు చర్మచమవులై న నే తాల 

వల్ల చూడడంవల్ల కాలేదు. తమ అమోఘ తపస్సంపతృలిత మైన దివ్యజ్ఞునంతో, 
య గా a ఖా 

(ళో _తేందియాలతో వినుకలి కారణంగా నే వాటిని సేర్చుకొనడంవల్ల, అపి శుతు 

లుగా వర్ణించబడ్డాయి. ఈ దృక్పథంతో నేకాక వాస్తవిక దృ క్పథంతోకూడా 

ఆలోచించినవుడు వేదాలు అహెరుషేయాలుగా గోచరమౌ తాయి. అనలు, అలౌకిక 

మైన సంస్కృత భాషను మన [పాచీనులందరూ, ఏకకంఠంతో “దేవభావ'- “అమర 

భాషి ఇ త్యాద్యర్థ బోధకాలై న వివిభనామాలతో పేర్కొన్నారంటే, వేదాలు 

అపొరుచషేయాలని నిర్ద్వంద్వంగా ఉద్ధాటిం చిన న్తె. ఆర్ష విజ్ఞాన ౦ దృ్భష్టా్య వేదాలు 

అపౌరుషేయాలేనని ఆచరణ పూర్వకంగా తిరుగులేని విధంగా నిరూపించడానికి 

తగిన మార్గాలు కొన్ని నా పరిశోధనలలో లభ్య మైనాయి. అయినపుడు యధా ర్ల స్టితిని 

గు _ర్థించ లెక, ఆర్ష విజ్ఞానం లోతుపాతులు తెలియక, “వేదాలు హౌరుే కియా? 

అ పౌరు"ే ప యాలాల అని చర్చించుకుంటూ, చారి తక దృష్టితో రకరకాల ఊవో 

గానాలు చేస్తున్నారం కే, ఇది నేలవిడిచిన సామువంటిచే కదా! 

వేదాలు అనంశాలన్న మాటను అలా వుంచుదాం, వా న్తవానికి వేదం ఎంత 

గంథమైనా, వేదం వేదమే కదా !' అంజు ఏకె కమేకదా మరి. అయితే కల్చ 

వృతం వలెనో, కామగేనువు వలెనో అనేకాదాయకాలైన ఈ వేదమం(తా 

వాజ్మయ మహోధ్య కుని మవామధన సారామృతం 

N—il 



Xvill నారదియవురాణ అమృత నవనీతం 

లను | బహ్మ చతుర్ము ఖాలనుం చి నాలుగు కౌదాలు ఆవిర్భవించాయన్న మాటను 

విడి చిపెడి కె తనకు లభ్య మై మెనంతలో విశిష్ట దృక్పథంతో వే పద వ్యాసుడు బుగస్ధజు 

స్ఫామాధర్వ భేదాలతో నాలుగు పదాలుగా విభ జించినట్లు క నిపిస్తు? న్నది. యజు 

క్వేదంలో పత్యేకించి కృష్ణ యజుశ్వేనం, శుక్ల యజుర్వేద మని రెండు భేదా 

లున్నాయి. అనంతాలై న పెదాలను ఒక అనంతుడే తప్ప లేదా అనంతునివంటి 

వాడై నా తప్ప మానవమా [తుడు మనీపి అయినా, మహార్షి యే అయినా, 

పూర్తిగా అవలోడన చేయడం సాధ్యం కాదా. అతి | పాచి? “శాలంలోనే "వద విభజన 

జరిగిన తరువాత కూడా, మొత్తం "నేవం మాట చేవు2రుగునుకాని, విఖజితాలై న 

వాటిల్లో ఒకొక గ్రాదొనై నా అవగాహాన వేసుకొనడ౦ మహర్షుల క కష్ట సాధ్యం 

అయిపోయింది. కాగా వాటిని శాఖభేపశాఖలుగా విభజించి కొందరు కొందరికి 

ఒకొక్క శాఖవంతున నేర్చి పరివ్యా_ చెందించడం జరుగుతూ వచ్చింది. కాల 

[5 మేణా వివిధ శాఖలను అభ్యసించి పరిరతీంచేవా చే కరువై పోవణంతో, అనేక 

వేద భాగాలకు అనలుకే మోనం వచ్చింది. 

బుగ్యజుస్సామాధర్వ వేదాలు మనకు పూరి రమై 

అనుకుంటు న్నారు కాని అది వాస వంశకాదు. చు లమవార్తి బు గ్వేదాన్ని 21 

శాఖలుగాను, వై శంపాయన మహర్షి యజుర్వేదాన్ని 101 శాఖలుగాను, జై మిని 

మహర్షి సామవేదాన్ని 1000 శాఖలుగాను, సుమంత మ ఎవార్షి అధర్వ వేదాన్ని 9 

శాఖలుగాను విభజించి (పచారంచేయడంలో (సప ర్హకులై వ వర్షించినట్లు సం ప్రదాయ 

సిద్ద మైన |ప్రసిద్ధివున్నది. ఈ వైైల, వైశంపాయన, జై మిని, సుమంత మహర్షుల 

రోమహార్షుడ నే నామాంతరంగల సూతమహార్తి కి వివిధ పురాణాలను ఉప చేశం చి 

నట్లు వేరొక (పనిద్దివున్నది. 

వేదాదుల్లో విఖాగాలు 

అఖించిన బు గ్వేద 6లో వీపిధ అష్ట కాలతోపాటు మండ లభాగాలు కూడా 

వున్నాయి. లభ్యమైన క్భస్థ, కక్ష, యజు ర్వేదాలలో అధ్యాయ విభాగా 

లున్నాయి. అస్టాదళ పర్వ సంభృత మై శమెన మహాభారతం పర్వ విభజనతో వున్నట్లు 

అందరికీ తెలిసిందే. అయితే స హన శాఖాత్మకమైన సామవేదంలో, ఇప్పటికి 

లభ్యమైన కౌతుక- జై మిని - రాణాయణీయ నామకాళలై మూడు శాఖలలోను 

ప్రత్యేకించి రాణాయణీయశాఖలో దశరా[త- అహీన- తుద- పాయళ్చిత్త- స|త్ర- 

ఏకాః భేదాలతో వివిధ సర్మభాగాలున్నాయి. అంచు భారతంలో పర్వవిభజనకు 

సామవేదంలోని పర్వ విభజనమే మూలాధారం అన్నమాట. లభ్యమైన అధర్వ 

వేదంలోనై తం యజుర్వేదంలో వలెనే వివిధ అధ్యాయాలున్నాయి. 

వాజి రయ వువోధ గ్రతుని 

N—ii, 



వేదాదుల్లో విభాగాలు xix 

వేదాది [గం థా లలోవున్న విభాగాత్మకా లైన (పాచీన నామాలన్నీ ఆర్ష 

విజ్ఞాన పరమైనవే. బుగ్వేదంలోని అష్టకవీభాగం మర్శపూర్వక మైనది. [పాణ 
అగ ద న రా Same గ ల we nt అద నన పూర్వక మైనదికూడా. ఖగోళ, జో స్రతివ. శాస్తా9ల స్ట హా అష్టమం మర్శస్థానం, 

ఆయుస్థానంకూడా. అత ౧౦త నిగూఢాలూ (పాణ|వదాలూ అయిన అమూల్య 

విషయాలు కొన్ని ముగిసిన తరువాత అష్షక పిభాగాన్ని వర్చాటు చనినట్లు కనిపిన్తు 
(on య జాలి 

న్నది. మండలవిభజన వైజ్ఞానికంగా చకనెమి[ క మాన్ని అనునరించి యేర్చర చినట్లు 

కనిపిస్తున్నది. బు గ్వేదం “కు” వూర్వకమైన వివిధ సౌరమండలాల రవాస్యాలను 

వెల్లడిం చేది కాగా, యజు ర్వేగం అమృత ళళిక ళలాత్మకమె ఖగోళపరంగా వరమ 

వక్షసి ంగా శుగ్గ = క్చోష్ట పత్తా? గృకమె ద్వివిధాలై నా విభిన్న భాగాలను దృష్టిలో 

ఉటుకొని అభాకయాగశ్శక ంగా అాతరించింది. సామవేపం శబ బ-నిళ్ళబ్రళ 1 డి సంవూ 
ట్టు టు టు 

రై బహుముఖ, గా గాన-(బహి రాన _“మౌనగాన (అంతర్గాన)-_పర్వాగ్మ 'మెనది. ఒర్ 

పర్వం పూర్తి అయిన”'౦ కే, ఒక పర్వం (పండుగ) అంకళు ఒకానొక మపామో 

త్సవం జరుపుకొన్న మై నన్నమాట, 

“న బ్రతి" జ్ఞానధారణ పటుత్వానికి సంబంధంచిన జ్లపకళ క్రి గిషయద మె 

అ ఉగ , Gy ల న్ లన న అ ఇ ॥ శ 
నది. పురాణం అతిసురా*నవను నవ్వు స్టి ల | అయ నకు నవ పకృతి స్వరూపన్వ భావ 

వవ లో యేర్చడే వగణామాలకు, ఫలితాలకు (సతిబింబక మైనది. ఇతివనమన్నది 

పదె నా ఒకానొక విశిష్టమైన, విచితమైన ఏనవలఫిన కథను పని చివరికి పెద్ద పెట్టున 

కడుపుబ్బ నన్వు పుట్టిం చేటటువంటిది. ఈ నవ్వులో అగాధమైన వేదాంతభావం 

పరిగర్భిత మై వుంటుంది. భారతమంతా చదివి-ఉభంరుపశాలలో జరిగిన (పాణ 

నష్టాన్ని. చేళ|భష్ట్రతను- దృష్టిలో పెట్టుకొని పాండవులకు మిగిలిన విజయ ఫలి 

తాన్ని చూచినా (శ్రీకృష్ణ నిర్యాణానంతరం పత్యేకించి అర్జునుడు, మిగిలిన 

సపళోదరుల. శ ప్రహీనులై నామమా| తులు గా మిగలడం చూ సే “విరి, యెంత 

వెరివాళ్టురా' అని మనకు తోచి నవ్వు రాకతప్పదు. ఆ జగన్నాటక నూ|శథారి 

నడిపినకథకు ఫలితంగా మనకు మిగిలేది భగవద్గీ తామయ మైన త త్త్వచింశనమే. ఇది 
కూడా విష్టమాయలో, కృష్ట లీలలో ఒక పహోసం వంటిదే. 

చె తన్న సాంకేతిక, చారి|తక రథ” రూప మెనది, న. భాండంలో సి 

కాండ, సర్గాది విభజనలువై తం ఒశకానొకవిధ మైన విళిస్ట [(గంథ విభజనను 

నూ చిన్తూ యర్చడినచే. 

అనంగర కాలంలో కావ్యాదులలో వచ్చిన ఆశ్వాన, ఉచ్చా న, ఉల్లాసాది 

విభాగాలునైతం ఒక పెపెకథను విన్న తరువాత “వామ్మయ్య” “వోరి బావుం” 

వంటి పదాల ననుకుంటూ నిట్టూర్పులు విడవడం, లేదా “భలేగా జరిగిందిరా! మవో 

మవోమథన సారామృతం 
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బాగా జరిగింది" అనుకొనడం రూవంగానో ఉత్సావోన్ని అభివ్య 
దృష్విలో పెట్టుకొని అవతరించిన వే. 

ర వ 

శ్రుతి, స్మృతి, పురాణతివోసా లన్నమాట యేవిధంగా యెప్పుడు గూపొం 
దిందో సాధికారికంగా చెప్పలేము. (కుతులకు ఉప|కుతులు లేవుగాని, విశిష్టారంలో 
ఉప ళుత్తి శబ్దం (పాచీనకాలంనుంచి వ్యవహారంలో వున్నది. అయితే స్మృృతులకు, 

ఉపన్మ ప్రతులు, పురాశాలకు ఉవపురాణాలు అవతరించాయి. కాని ఇతివోసానికి 

ఉ పెతివోసాలు అవతరించలేదు. అయిశే ఉపకధలు లీకపోట్దు. (కుతి, స్మృతి, 
పురాణాలు విభిన్నాలుగా వున్న శ్లు, ఇతివోసాలుకూడా విభిన్నాలుగా వున్నాయి. 
మహాభారతం వొక్క చే ఇతిహాననామక మని చాలామంది అభి పాయం, కాసి 
పాచీనులు అద్భుత రామాయణ ౦-_అ ధ్యాత్శ రామాయణ ం-ఆనంద రామాయణం. 

గర్గ సంపాడవంటి (గంఛాలనుకూడా ఇతిహోసాలుగా నే 'పర్కొన్నారు. అం తేక5ాదు. 

“ఇతిహాస నముచ్చయంి అన్న పేరుతో వేరొక విశిష్ట /;0థం కూడా వున్నది. కాగా 
ఇతిహాసం ఒక్కాటిమా త మె కాదని [గహెంచక తప్పదు. 

ఆర్ష వాజ్బయంలో _్రావ్మాణాలు-ఆరణ్యకాలు-| పాతిశాఖ్యాది [గం థాలె 

కాక వేచాంగాలుగా శిత- వ్యాకరణ ౦-ఛందస్సు-నిగు క్తి ం-ఆదితా గది పిసీధ జొచ్వెతిష 

[గంఖాలు-ఆళ్వలాయనాదుల అనేక కల్చ గం థాలు ఉన్నాయి. యాస్కకృత మైన 
ఒక్కనిరుక్తాన్ని విడిచిపెడితే మిగిలినవన్నీ ఆర్హ (గంథాలుగానే కనిపిస్తున్నాయి. 
శీతా వ్యాక ర ళూలు 'కేవలపాణినీయాలు మామే అని చెప్ప అవకాళ౦లిదు. పాణి 
నికి పూర్వకాలంలో శిచావ్యాక రణ (గ్రంథాలు లేవని చెప్పడానికి బొత్తిగా ఆస్కా 
రంలేదు. అదేవిధంగా పింగళునికి పూర్వం ఛందో[గంథం ఒక్కాటికూడా అవతరించ 
లేదని చెప్పలేము. ఇక జోరతిషకల్ప [గంథాల విషయంలో చర్చించడానికి అవకాళ మే 
లేదు. ఉవనీన తులు, ఇతర సూత గంథాలు, ఆగమాలు, బివ్మానూ! తాలు, ఖగోళ, 
కామ, మంత్ర, తంత, వైద్య[గంథాలు, న్యాయ, వె శేషిక, సాంఖ్య, యోగ, 
వేదాంత, మీమాంసాది గంథాలు, ఇతర ధర్భశా(స్త్ర|గంథాలు, చివరికి రామాయ 
ణాది కావ్యాలు, లౌకిక వాజ్మయంలో చేరినవే అయినా యేకొం ఆ తేనా ఆర్హ విజ్ఞా 
నాన్ని యేదోవొక రూవంలో (వతివింబించే వే. అయితే ఇవన్నీ (శుతి, సతి 
పురాణతివోసాలు అన్న వాక్యంలో అంతర్భూతానై నిండి నిబిడకృతా వై. లేవు.. 
కాని (శుతులు అలౌకిక వాబ్బయం కాగా, సతి పురాకోతివోసాలు లౌకిక 
వాజ్మయంలో చేరిపోయాయి. ఉపనిషత్తులు వేదభాగాలని చాలామంది పండితులు 
[(భమవడుశారు కాని బా_న్రవానికి అవి వేదభాగాలు కావు. కొన్ని కొన్ని 
'వేదమం| తాలకు వ్యాఖ్యారూవంలో అవతరించిన (గంథాలే ఉపనిషత్తులు, 

వాజ్మయ మహాధ్య తుని 
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వేదోత్ప త్తి 

శుతులు అనంతాలని గతంలో పేర్కొనడం జగిగింది. అనంతాలై న [శ్రుతు 

లకు చత:ర్విధాలుగా విభజనను, చతుగస్ట్రసు డై న | బవ్మాను దృష్టిలో బట్టుకొని 

విభజించి వుండవచ్చు. చా _స్పవానికి వెదాల న షక ర్త దైహ్మా కా కాడు. |బవ్మాకు 

వేదాలను ఆమూలా[గం నేర్చినవాడు, వేగ భిజాచాన్ని (పసాదించినవాడు | శ్రీమవో 

విష్ణువు. అనేక నందర్భాలలో వేద విజ్ఞానాన్ని రాతనులు అపవారించినవుడు సృష్టి 

నిర్మాణంలో [దివ్మా అః స్తుడు కాగా మవోవిషువు వివిధ అవ తా రాలె శ్రి వేదాలను 

అపవారించిన, ఆ రాతనులను నంవాళించి, వేదాలను తీనుకొనివచ్చి [బవ్మాకు తిరిగి 
వే జ్ఞాన భిక్షను పెట్టిన నంచర్భాలు అనే” ౦ వున్నాయి. [బహ్మాకు వేదాలను 

(శ్రీ మహావిష్ణువే బోధంచాడన్న నిషయాన్ని (వస్తుత నారదీయ పురాణంలో 

శీవారి నాభిక మలమున( జతుర్నుఖ |బవ్మా ముేయించిని అనంశగ ఘట్టంలో 

““వణపంబునకు( గారణం బకారం, బకాగంబున కర్గంబు పర|బవ్మాంబగు నారా 

అరుణప"ంబు. ఇట్లు (పణవంబువలుకు నాళ్శ జుం గృషాద్భృష్టిం జూచి భగవంతుండు 

హార్షించి నాలు పం ౦బుల) న ర్ధంబుతో నథ్యసింప దేని” (నార. 97. వుట. 18 
(1 \ 

ర 

చిన సేదాలకు అంతత్య మెక్కుడిది ! కాగా చతుర్విధాలుగా వేదాలను విభజించడం 

చతుర్ము టై”) [బహ్మ్నాను ఫ్రా సిలో బట్టుకొని జగిగివుంటుంది. 
a న్ా | | గై 

టు 

సచనం.) అ అని [)స్బన్లంగా వళక్కాణంచడ౦ జరిగింది. అనంతుడైన విష్ణువు సృష్టిం 
యా 09 టు 

ఆషాదళశ నంభ్యా ఎెశిష్యం 
(ow) = టు 

వేదాలను నిడిచి పెడితే సృతులు, ఉపగ్గ తులు పురాణాలు, ఉపపురాణాలు 

18 విధాలుగా విధజింపబడ్డాయి. శతి, న్ని, వురాణతివోసాలలో చివర 

"సీర .నబడిన ఇనివోనం 10 బతివోసాలుగా గచియింసబడ్డా యో లేదో [గం థాలు 

అల భి"రలే న కారణంగా చెప్పలేము. కాని భార ళేతివోనం మాత్రం 18 వర్వాలతో 

సిభబిగా మె రచింపబడి విషయం ఏన్చష్షం 
రా Go హో 

మను, ౧ట, యము, బృహస్పతి, శంఖ, పరాశర, యాజ్ఞవల్క్య, విష్ణు, 

అని, లఅ౦ంగిగనన, సంవ ర్త, శాతానప, [పాచేతస, హారీత, ఆప స్తంభ, “భౌెకమ, 

వనన, ఆశ్ష్టలాయ, కృ తాాలైన సతులు 18 వున్నాయి. వీటిలో బృ హన్చతి, 

యా ౬ పల్కు ౧ సంగ ద, ఆప సంభ, ఆళ్వలాయన , సృృతులకు మారుగా మరికొం 
డో గ్ర అలాటి అంటె ీ 

గు | బవ, Gs "AF gn, సంవ గ్ర, ఆస న్హంథ, థిఖన, మహార్షి ర్చుతాలై న సతు 

అను "ఫేం న్నారు, 

మనవోమథన సా రామృశతం 
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జాబాలి, నాచికేతు, కంద, లౌగాతి, కాశ్యప, వ్యాన, ననత్కుమార, 
శాంతన్క, జనక, కతు, కాత్యాయన, జాతుక ర్య, కొపింజల, బోధాయన, కెడ్యాద, 

విశ్వామి[ట, వైఠిన, గోబిల, నామశాశై న ఉపన్మృతులు 18 వున్నాయి. వీటిల్లో 
కూడా ఆశ్యలాయన, యజ్ఞ వల్యారది మవార్గుల నామాలతో ఉపస్థ్భతులు కొన్ని 

వున్నాయి. పది యేమైనా న్మృతు్యునస్ళ తులు 18 నంఖ్యకు పరిమితాలన్న సంగతి 
మనం విస్మరించ రాదు. 

౮ శ ల్ వత ర జ ఒంట ల ఇచ్చు ఇ ; మశ్చ్య, మార్కండేయ, భాగవత, భవిష్యతి, (బహ్మాండ, | బాహ్ము, |బహ్మ 

వామన, వాయువ్య, విష్టు, వరాహా, అగ్ని, చారణ, పో, లింగ, గరుడ, కూ", 
శ అంత్య ద ఇళ్ళ ఇల్లీ భాద అర్య “ ॥ స్మా_౦ద పురాణాలు 18 వున్నాయి. |బాహ్మా పురాణ స్థ నంలో (బహ్మాక్రైవ్వర్త 

పురాణాన్ని, భాగవత స్థానంలో టెవీభాగనతాన్ని కొంగరు పేర్కొన్నారు. ఈ 
అహ్టైదళ పురాణాలను “పర్కాంటూ సంపదాయసిద్ద మైన కకం వొకటి నండిగ 

ళా 

లోకంలో (పసిద్దంగా వున్నది. అది యిది 

మద్వయం భద్వయం చైవ (బి తయం నచతుష్టయం | 

అ, నా, ప, లిం, గ, కూ, స్కా, ని పురాణాని సృథక్స్భథక్ | 

ననత్కుమార, నృసింహ, స్కాంవ, శివధర్శ, నంది కేశ్వర, దెొర్యాస, నార 

దీయ, కాపిల, మానవ, జావనన, వారుణ, కాళీ, సాంబ, సౌర, పరాశర, 
మారీచ, భార్గవ, లింగ, పురాణములు 18 ఉప పురాణాలుగా పేర్కొనబడు 

తున్నాయి. మరికొంచరు స్కాంద పురాణానికి మారుగా |బవహ్మోండ ఉప పురా 

ణాన్నీ పఠిస్తారు. మరికొందరు స్కాంద, నందిశకేశ్వర, పరాశర, మారీచ, భార్గవ, 
లింగపురాణాలకు మారుగా కౌమార, |బప్యోండ, మాహేశ్వక, | పవర, | శ్రీభాగ 
వత, రేవీభాగవశాలను ఉపపురాణాలుగా పేర్కొంటారు. మరికొందరు స్కాంద, 
శివధర్శ ఉపపురాణాలకు మారుగా వాశివ్ష, అంగిరస, ఉపవురాణాలను పేర్కొం 

టారు. 

కందరు విద్యలు 18 అంటూ పేర్కొంటూ 4 వేదాలు, 4 ఉపవేదాలు, 6 
వేదాంగాలు, 4 వేదోపాంగాలు ఉదావారించారు. మరికొందరు ఆయుర్వేవ, ధను 
ర్వెద, గాంధర్వ వద, అర శా|స్తాలతోపాటు చతురళ విచ్యలను సమ్మేళనంచేసి 18 థి ఆం ది 
విద్యలని "పర్కొన్నారు. 

(పొచీన మహర్షులు 18 విధాలైన సూత గంథాలను రచించడం జరిగిందని 
అగ _స్త్యశాక ల్యం, అగ్ని వై శ్వం, ఆప సంభం, ఆశ్వలాయనం, కాళ్యాయనం, 

కౌండిన్యం, కౌపీతం, జై మినీయం, |చావ్యోయనం, బోధాయనం, భారచ్వాజం, 

వాజ్మయ మహాధ్యజుని 
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మాధ్యందినం, వాధూలం, నె భఖూనసం, శాంభఫీయం, శెనకీయం, :త్యాశాఢి, 

హిరణ్య -క్రేన్ధి సూ. త|గంథా లను వెరొొనడం జగిగింది., 

ఇదేవిధంగా 18 నిధాలైన పరిశిష్టలతణ |గంథాలు ఆసీవ్క్మ్బృళతా రై నట్లు 

కూడా (పాచినులు -వేర్కొన్నారు. అని యిపి: ఉపలతణం, భాగలశణం, గోతి జ, 

అను వార సంఖ్య, శరణపూ్య్యూహం, శాద్గకల 0, శుల్భం, పార్శ్వం, ముగ్యజు 

న OA > ఆ న్స్ క్ ద్ర స U కొ స్సులు, ఇష్ట కాపూరణం, [వవరాభ కం, ద్ద త్రం (క మసంఖ్య నిగమం 

యజ్ఞ పార్భ్వం, హే నికం, [వసవో దానం, కూర్మలతు ణం, 

షోోపి, స తకం, నాట్య్గరానక 0, (వన్టానం, ఉపలాన్యం, 
ఎం aN (౧) 

కాసంం౦, | పేంకణం, రానకం, సల్లావకం, సృగాదికం, శిల్పకం, విలాసికం, దుర 
లి nn 

లికం, ' సకరణికం, ఫగీ* ౦, భాణీఃం, అని నాటికలు 15 పీఛాలుగా | పొచీనులు 

చేది రౌ_న్నారు. కొందరు స నత్త, ఉపలా స్య, సృ గాదికాలకు మారుగా నట్ట, 

ఉల్గాన్య, (శ్రీగదిత భచాలను చేరొన్నారు. వీటిని ఉపరూపశాలని 5%ాడా 

అంటారు. 

కావాం౧లో నలు సె శం 18 గానే పేర్కొ నబడాయి. అవీ యిగొనగర, 
wo 3) ర (6 

నము ౫, గుంతు, చం; దోదయ, అర్కోనయ, ఉద్యానవన, జల|కీడ, మధుపాన, 

రథ*ోన్సవ, స్మ సలం, ఫస వాపహా, పుత్రోశ్చ త్తి, మంత, దూత, (ప్రయాణ, నాయ 

కాభ్యుదయ, తెల, యుద్ద వర్ణ నలు, మరికొందరు వీటిలో కొన్నింటిని తొలగించి, 
B అక స నది, Woy వగ్గనలను, (ాహ్మ ణాది చతుర్వగ్భ వర్ణనలను, చతురంగ నైన్యవ ర్హన 

లను, వేదాంగనిచార వర్ణనలను నైశం చేర్చి మొత్తం 18 వగ్గనలుగా "పేర్కొ 

న్నారు. ఇదేవిధంగా కావ్యదో పూలను నెతం 18 సంఖ్యే వరిమితం చేశారు, అప 

కం దో అ ౦ _ సవ షీ Cum సరి _ Wetteren; అ యు _క్షం-అపుష్టార్థం నేయ ర్ధం-అసమర్థ ం-నిరర్థరం-| గామ్యం - చున సంసారం 

గూఢార్థం-అన్యార్గం-అకీ అం- అ'వతీగం-అ' వయోజకం- కివం- నందిగం- నిపరీతధీ 
థి థి గి అ LL ౧6 ఏ 

| వథం-అనిమృ ష్టవి ధయం-పరుషం ఈ 18 (పాచీనులు "వర్కాన్న కావ్యదో పాలు- 

బహుముఖ మైన వాజ్మయ విభేదాలకు యేంవచ్చింది కాని, అసలు భాపాభేచాలే 

16 ఐథాలని వక్కాణిం చిన వారుకూడా లేకపో లీదు. [పాక్ళత భాపలు వడ్విదాలు , 

ఈ సడ్విధ (పాష్ఫ౪"లలోనూ తత్సమ, తద్భవ, దెళ్య నామశాలుగా తివిధ 

భేదాలున్నాయి. అందువల్ల (పొార్ళగ భాపా భేదాలు 18 పొమ్మన్నారు కొందరు. 

సంగీశ పచారాలలో నెతం, నాదం-శళ్ళతి-స్వర౦-[గామం-మూర్చ న-తావం-వర్ల 0- 
ర షం 

అల౦"కాగం-గ మక ౧=-జాతి-రాగం-గానం-ధావ- భా పూం౦ంగరంావి భావ-అంత ర్భాన.-ఉ పాం 

గంా| కియాంగం అని 10 పదార్థాలు శా| సా సాలలో | పవచించబడ్డాయి. ఆ వరనక్రు 

మహీమథన సారామృశం 
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వస్తే |వస్తుత కాలంలో మనం ఆ మోదించలేం కాని, అనలు మానవులలో నే అచ్చూదశ 

జాతి భేదాలున్నాయని [పాచీనులన్నారు. మరింతగా పరిశీలించి చెప్పాలంకే ఆకలి, 

దప్పి, భయం, కోపం, సంతోవం, కోరిక, నిద, వార్గక్యం, మరణం, జననం, మవం, 

స్వేదం, దుఃఖం, జా|గత, సగంవ్నం, బాల్యం, కౌమారం, యౌననం, అని చెహా 

సంభవ గుణాలు 18 గా పేర్కొన్నారు. చివరికి మానవులలో వుండే వివిధ వ్యసన 

నాలను కూడా 1రికే పరిమితి చేశారు. వేట, జూదం, వగటిని!ద, పరనింద, ది వా 

మైథునం, మద్యపానం, నృత్యవ్యననం, గానలోలత, వాద్యవ్యననం, వ్యర్దదండ నం, 

చాడీలు చెప్పడం, అతిసావానం, [దోహా దింత, కాపట్యం, అసవానం, పరుషభాషణం, 

దూషణం, అ న్యాయదండన అని వీటిని కామ, (కోధ జన్యాలుగా చర 

న్నారు. ఇంతటితో ఆగక మానవుని వివాదస్థానాలను కూడా 15 కే వపరిమిశంచేని 

పేర్కొన్నారు. అని యివి. అప్పు సకాలంలో తీర్చుకపోవడం -_ ఇతరులవద్ద సొమ్ము 

దాచడం-వాక్కు లేని ఆస్తి అమ్మడం-ఉమ్మడి వ్యాపారం-దానమిచ్చి తిరిగివుచ్చు 

కొనడం-కూలి వగ రాలు యివ్వకపో వడ ం-నియ మోల్ల ంఘన౦-[కయ విికయా 

లలో మాట తస్పడం-సశుపాలకులతో సంబంధం-నరివాద్దుల విషయం-పం దూషణం- 

క్ టడం - దొంగతనం-బందిపోటుతనం _ (స్త్రీలను చెరవట్టడం- స్త్రీ పురుష పరస్పర 

ధర్మాల యేశ్చాటు-చాయభాగం వివిధ జూదాలు. 

మానవులు పండించే వివిధ థాన్య్యాలు కూడా 15 రకాలని పేర్కొన్నారు. 

అవి యగలు. గోధుమలు- వరి- నువ్వులు- కొబ్లలు- ఉలవలు-మినుములు- పెనలు- 

సిరుసెనగలు _ అనుములు చామలు - అవలు - గవేధుకములు - నివ్వరి ధాన్యం = 

కందులు- నతీనకాలు- సెనగలు_చీనధాన్యం. (ఈ ధాన్యాలలో ఇప్పుడు అభ్యనుయ్యే 

ఛాన్యాలు కొన్ని చేరివుండకపోవచ్చును.) పరోపకా రబువితోగాని దోషారిష్టనివార 

ఆార్థం కాని, పుణ్య నమువార్జనార్థ గాని చేసే దానాలు కూడా అభ్రాదళ సంఖ్యే 

పరిమితాలని (పాచీనులు పేర్కొన్నారు. ఆ 1రీ దానాలు యివి. తులాపురుషం, 

హిరణ్యగ ర్భం- _బహ్మాద ౦డ౦- న్వర్షృ౦- పంచలాంగలం- స్వర్ణ ధేనువు- సొలంకృత 

'వామవృవభం- సాలంకృతలత్మీ[పతిమ - సాలంకృత నపాచలం- స_ప్తసము[ద ౦- 

గజం- స్వర్గచ్భాయ. భూగోళం. కనకపర్వతం- కామ భేనువు- కల్చ్పవృతం- రజత 
పర్యం- సవాన ధనువు. ఈ చానాలు ఆ ర్షవిజ్జానపర మైన వేకాని మామూలు తిల 

తండులాది చానాలవంటివి కావు. 

కాలం యెంత సుది ర్ల మెనదై నా 18 శెప్పపాట్ల కాలాన్ని [పాచీనులు 
“కాష్టంొగా "పేర్కొన్నారు. ఇంతెందుకు ? అసలు మొత్తం భూమండలాన్నే 18 

ద్వీపాలుగా మన మవార్డులు విభజించి వర్ణించారు. వాటికి రమ్యకం- రమణకం- 

వాజ్మయ మవోధ్యతుని 



౧౦ XXV 
రై స్ో 

అష్టదళ సంఖ్యా వై! 

ద్వా రకం-సింనాళ౦- చై_వల్యం- మలయం. అశ ్వభ [దం- "రేతుద్వీపం- మాల్య నంతం౦- 

పుమ్ము_గం- వృషభం. చైె_వతం- సిమ్నో చనం - నియామగం _ పారావారం-చెర 

కృతం. మ పం. పం Es “పటాగు, వర్ష లే ్రతీం వాల్యద్వి సం గోభిద్వీప అని ర్లు పెరు గు. కొంపరు రమణకి 

ద్వీపాన్ని “రమళిక " ద్వీపంగా పరొన్నారు. గస భూమండలం మీదవున్న పాప 

|పణాశ కాలు, అత్యంత పుణ్య[పద్చాలె లన తీర్ధాలు కూడా 18 కే పరిమిత మైనట్లు 

ఆగ విజ్ఞానులు చీర న్నారు, (పుస్తుతం ీరాలుగా భాపిస్తున్న పెక్కు. పుణ్య 

న్థలాలు వీటిల్లో లే నేలేవు. ఆగ్గ విజ్ఞానులు “పేర్కొ న్న 18 పవి శమవో తీర్థాలు యివి, 
అంత ర్గంగ. పాపనాళని. పథమ బవ్మా- ఛాంకూ మలిళారున-_ వేన సంగ మేశ్వర- గ i థి ౧ జ 
గణి కాసిర్దళ్వ ర- మోజెశ్యర- భుగణంగ (దిహ్మునా రాయణ-మణిక ర్ల క- |సయా ౪ 

నూధన- సోమసిధైశ్వర- దేవదోణ- నాదాతుంగసంగమం- కుల కీళశ్వరం నాగభో చే 
శ్వరం- శుళ్వ ర- అగ్నే శ్వ రమప*తీద్ధములు. 

కేవల తీర్థాలుమా|త మేకాదు ఆదిశంక రాచార్యులు శ క్రిపీళాలు స్థాపించారని 

కొందరంటున్నారు కాని, అసి ఆది శంక 'రాచార్యులవారి కాలంలోనే స్థాపించ 

బడినవని నిరూపించడానికి పూర్తి అవజాశాలు లీవు, అయి జే వాటిని యెవరు యెప్పుడు 

నిర్మించారో చెప్పలేముకాని గం గాలునై తం అప్లాదణ సంఖ్య కే వరిమిశాల 

నిర్భి ంప బడ్డాయి. ఈ 10౫ ఈఛొలు యిపి- శ్రీలంకలో శొంక రీపీథం- కంచిలో 

కానూతీ పీఠం. మ మధురలో we కాళహా నిలో జ్ఞాన పసూనాంబాపీఠం_ 

| పద్యుమ్నస్టలంలో శృంఖలావీథం!_|-క”ంచపట్టణంలో చాముండీపీఠంి--అలం 

పురంలో జోగులాంచాపీఠం- | శీ UX లంలో | భమరాంబాపీఠం- ఉడ్యానపట్ట ణంలో 

(విరజా) గిరిజా దేఫిపీఠంకి_ పిఠాపురంలో వురుప ు"తిశాపీఠం- మూ ణిక్యపట్ట ణంలో 

చితకో టి కాపీఠ ౦- వాయళ్చి[త (అపహొచ్చ|త ) పురంలో కామరూపిణీ (కామాఖ్య) 

పీఠంకీ-| పవయాగలో మాధ పీపీ రంగ్. కొగ్గాపురంలో మవోలమ్మీపీఠంక_ జ్వాలా 

పట్టణంలో జాంలాముఖీపీఠం" వాసరావట్టణంలో సరస్యతీపీళం-కాశీలో అన్న పూరా 

wr 

1. ఇవ్వుడు బెంగాల్ దేశంలో పాండ్యా |పొంతంలో వున్నది. 

2, ఇది పశ్చిమ నము [దతీరంలో వున్నది. 

కి. వైతరణీ నదీతీరంలో ఇప్పటి జాజిపూర్ నమీవంలో వున్నది. 

4. ఇది అస్సాం రాష్ట్ర ౦లో వున్నది. 

ర్. దీనినిప్పుడు అఖ' “ఫశాంకరీ పీఠం అంటున్నారు. 

6 ఇది బొంబాయి రాష్ట్రంలో వున్నది. కరవీరపురంగ* చేరొం.నబడింది. 

ఇచే కొల్హాపూర్ . 

7. కాంగా పాంశంభో వూ దీనిని వె వెవ్లపీ పీఠంగా నైతం పేర్కొనడం 

జరుగుతున్నది. 

మవోమథన సారామృతం 



Xxvi నారదియవురాణ అమృతనవ నీతం 

పీఠం. గయలో మాంగల్య గారి పీఠం. మధుర, కాళవా ని, మాణిః ఫ్రం వాసరవట్ట 

ఇణాలలో వున్న శ క్తిపీఠాలకు మారుగా కెంవరు, మయూరవురంలో ఏక వీరి 

కాంచాపీ ఠం- దాశారామం (తూర్పు గోదావరి బి _) లో మాణిక్యాంబా కీ నం. 

ఉజ్జయినిలో మవోకాళీ పీఠం- కాళ్ళీరంలో సరన్వతీపీఠం. అన్న నాలుగు దీ కాలను 

చేరొంటున్నారు. 

సృృత్ఫ్యువన్మ తులు మొదలు బహుముఖ వాజ్బ్యయ రూపంలోను, | వకృతి 

రూవంలోనూ మాత మేశాక పవి|త దై. వీయాలైన తీర్ణశ క్వారదుల రూపంలో 

నై తం అష్టానళ సంఖ్యయే |: పాధాన్ గం వఫహాంచడం మన కు ఆక్పర్యాన్ని కలిగించ 

వచ్చు. కోని, ఆర్ష విజ్ఞానం దృష్ట్యా, ఆమూలా| గంగా అవలోడన చే సే యిందులో 

ఆశ్చర్యవడవలసిన "చేమ కనిపించదు. 

నున |పాచీన వేదర్దులు తమ దివ్యజ్ఞానంతో అనంజమైన ఖగోళ వేధచెని సృష్టి 

న్వరూపన్వభావాలను గుర్తించి వీటికిమూలభూత మెన విభిన్న దై వీయాలై న శక్తులను 

గుర్షించారు. మహోవిస్టువు మొదలు రకరకాలుగా అవతరించిన బహుముఖాలె స 

విభిన్నళ కులుగల చేవగణాలు మొత్తం 19 వర్గాలుగా వున్నట్లు తమ అమూల్య 

పరిశోధనల ద్యారా గుర్తించి (పకటించారు. అమర-సిద్ద-సాధ్య-గ రుడ -కన్న రు 

కింపురుషు-గ ౦ధ ర్వ-య వ్ష-వి దాగధర-భూత-_పిశాచ - రు.ద_ఉరగ - ముని _ తుషిత_ 

ద్రైత్య-భానస్వ ర-గువ్యుక-గణాలుగా యీ బేవగణాలను పేర్కొన్నారు. వివిధ 

దేవగణాలు 18 వర్గాలుగా వున్నాయికాబట్టి వీటికి భిన్నమైన, అతీతమైన గణవర్ష 

శకులేవీ లేవన్న నిళ్చిళాభిపాయంతో, దివ్యజ్ఞంనంతో పరమవై జ్ఞానికంగా 18 గా 

విభజించి "పేర్కైూనడం జరిగింది. ఈ అహ్బైదళ చేవగళాలలో భ మూత, పిశాబాలతో 

పాటు, రై_తగగ ణంకూడా చేరడం చాలామందికి ఆశ్చర్య సం|భ్రమాలను కలిగించ 

వచ్చును. కాని, యిందులో అనారేయమూ, అవై జ్ఞానికమూ, అవా _స్తవికమూ, 

అయిన వివయమేమీలేదు. వేదవిజ్ఞానందృష్ట్యా రాకనులు, భూతపిశాఛాలు 'వా_స్ల 

వానికి చేవగణాలే. కారణాంత రాలవల్ల తాము చేసిన దుష్కర్మల ఫలితంగా వివిధ 

చదేవగణాలలోనివాశే దైవీయాళై న శాపళ క్రులపా ల రాక్షస, భూతపిశాచాలుగా 

అవతరించడ౦ జరిగింది. [పాచీన [గంథాలలో అనేక సందర్భాలలో రాక్షసులను 

“పూర్వ దేవతలుగా” పేర్కొనడం జరిగింది. పూర్వ దేవతలు అంశే మొట్ట మొదట 

దేవతలుగా నే వుండి క ర్మవశాత్తు తరువాత రాక్షసత్వం పొందినవారని అరం. 

అందువల్ల నే విథభిన్నాలైన బహుముఖ చై వీయశళక్తులు కేవల వివిధ దేవగణాల 

పరం మొత మే కాకుండా రాక్షనులకుకూడా నం|క్రి మించడం జరిగింది. అదే 

విధంగా భూత, పిశాచాలకు సైతం విభిన్నశ కులు సం వాస్త పమవడం జరిగింది. 

అయితే చై వీయాలై న అనంతళ కృలలో అన్నీ అందరివద్దా వుండాలని యెక్కడా 

వాజ్మయ మహాధ్యతుని 



అష్టదళ సంఖ్యా వి శిషమ౧ంం Xxvii 
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లేదు. అటువంటి ఏ ర్ వ్యవ్య కి స్థానంవుంశే చ వ భథిన్న న గాల ఉనికికి అవ 

కాశ మే లభించిదికాదు. కాగా విభిన్న 'దేవగళాలలో తరతమ కేదాలతేకూడిన 

చ్ న న డు గ న భిన్నశ కు లుండనచ్చునని తేట తెల్ల మనుతు ది 

వేదాలు తప్ప, ఆయు క్వేదం, ధనుర్వేదం, గాంధర్వ వేదం, అర్ల వేదం వంటి 

ఉప వేదాలతోనవో న్ట్ఫ్రతులు, ఉపన్నృతులు, స్రరాణాలు, ఉపపురాణాలు, 

మాత మే కాక, వివిధ విభిన్న బనుముఖ శాస్త్రీయ (గ్రంథాలన్నీ లౌకిక వాబ్బ 
యంగానే దూపొంచాయి. షృృత్యభుపస్ణ్భలి, పురాణ" వస్పిరాణాలు అష్టాదశ 
సంఖ్య క వగెమీశం కావడంచూ సై అత్యంత | పాటన కాలంలో ఇతి వాస నామక 

(గ్రంథాలు నైతం 15 అవతరించి కొన్ని కాలగర్భంలో కలిసిపోయా యేమో 
అనిపిస్తున్నది. ఉవనికత్తులు మొ లై న గంథాలు కొన కొన్ని వేదమం| తాలకు 

వా్యఖ్యారూపంగా అవతరించిన (థా లై నందువల్ల వాటిల్లో అష్టాదళ సంఖ్యా 

పూర్వకమెన విభజనకు అవకాళం౦ం లేకుండాపోయింది. 

అయితే అసలు దేవు;ణాటే 19 ఏధాలని ఆ మోదించినపుడు దేవ వేదవాక్కు. 

స |శుతులునై తం 15 విధాలుగా మెందుకు విభజిసబడ లేనని కొందరికి నంచేపాం 

క్ “అనంతా వె ఏదాః”అని మొట్ట మొ వ శు పేకొ_నడం జరిగిందిగచా! 
దేవగణాల్ననెతే 19 వర్గాలుగా వున్నట్లు శమ దివ్యద్భష్టీకి కనిపించడంవళల్ల 
| పాచీన సేవర్షులు విభజించారు తప్ప, దై వీయాలైన అనేక కోట్లాదిగాగల, అనంత 

శక్తులను 18 "వన్లాలుగా విభజించే అవకాళం వొక్క ఆర్ష విజ్ఞావం దృష్ట్యాచే కాదు, 
ఆధునిక విజ్ఞానం దృష్ట్యా పగిశోధిం చినప్పటికి రూడా అణుమా|త మైనా లేదు. 

వేదాలు బహుముఖాలై అనంతాలైన దపీయాలైన శక్తులను [ప్రతిబింబించే బహు 
ళార్థదాయ కాలు. కాగా వేదాలను 18 భాగాలుగా విభజించడానికి బొ లిగా 

అవకాశంలేదు. అ నేకార్థ దాయశాసైన వేద మం తాలను వొక్కొక్క. విశిష్ట 
దృక్కోణంతో సరిశీలిం చడం వల్ల ఆ వరికీలకుల దృష్టికి గోచర మైన విధంగా 

ఆయు "ర్వేద, ధను ర్వేద, గాంధర్వ వేద, అర్థ వేదాలవంటి వరిమితా గృదాయకశా లై న 
ఉవవేదాలు లౌకికంగా అవతరిం చాళుగాని అపి చతుస్సంఖ్య ( E పరి మితం కావాలని 

యెక్కడా లేదు. అవి అ ష్టాదళ నంఖ్యకు పగిమితం కావా లనికూడా యొక్క డా లేదు. 
పెగా “అనంతావై వేదా” అన్నట్లు బహుముఖాగ్గదాయ కాలుగా నీఖిన్నాలుగా, 
ఉపవేదా లవతరించాలం కే అనంతాలుగా నే గాదు అనంతానం ళాలుగా అవతరించ 
వలసీ వుంటుంది. ద్రైపీయాలై న ఆర్ష ళక్తులను విభిన్న నకు థాలతో ఆలోచించి. 
నప్పుడు వాటి అగాధశ్యాన్ని దృష్టిలో వెట్టుకుంళే, ఒగ్కం ఆగ నిజ్జానం ౫ గమనే 
కాదు, ఆధునిక విజ్ఞానం దృష్ట్యా ప 'శీలిం చినచ్పటికీ మనం అ'రోగామంయంలో వడక 

మవోమథన సారామృ తం 
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తవ్పదు. అందువల్ల ఉవవేదాలంటూ నాలుగు లౌకిక వేదాలను (పాచినులు 

సెర్కొన్నారంశు మామూలుగా వేదాలు నాలుగన్న దృష్టితో దూరాలోచన 

లేకుండా ఆర్ష విజ్ఞానాన్ని విస్మరించి ఏకైక దృక్పధంతో వక్కాణించడమే జరి 

గింది కాని, అది వా నవం కాదు. అనలు వేదాలలో శే అష్టాదశ విభాగ వీభబనకు, 

ఆస్కారం అణుమా(త మైనా లేనప్పుడు వేదాల వై ఆధారపడి పరిమిత [గంథా 

లుగా అవతరించిన ఉపవెదాలలో యీ విభజనకు అనలే అవకాశం లేదు. కాగా, 
అష్టదళ చెవగణాలమీద ఆధారపడి వేదాలను అఫ్టూదశ వేదాలుగా విభజించ 

డానికి అవకాశంలేదని స్పష్టవడుతున్నది. అయి తే సృ త్య్యాది లౌకిక (గంథాలు, 

అష్టాదశ 'దేవగణవిభజనను దృష్టిలో పెట్టుకొని 18 భేదాలుగా అవతరించినట్లు తేట 

తెల మెతున్నది. కాగా, పురాణ, ఉపపురొణాలు సెతం అష్టాదశ సంఖ్యకు పరి 
లా యా 

మితం కావడం ఆర విజానం దృష్టా నమంజనమెనదీ, సత్యసమ్మత మైనదీ కాగలదు. 
య ఖా రి గ్ర యా యెలా 

పురాణా ఎ.ఉపపురాణాలు 

వురాణాలగురించి, ఉపపురాణాలగురించి (వాచ్య పాశ్చాత్య పండితు 

ల'నేకమంది వివిధ పరిళోధనలుచేని, అ నేకాభి పాయాలు వెల్లడించారు. శుతి, స్మృతి, 
పురా గతిహోసాలన్న వాక్యం (ప్రకారం శుతిభిన్నా లైన ఆర్ష విషయక |గంథాలను 
(తోసిరాజని స్మృతుల తరువాత పురాణాలు స్థానం సంపాదించాయన్నమాట అక్ష 
రాలా యథార్థం. అయికే అనంతరకాలంలో చతుర్దశ విద్యలలోను- కొందరి 
మతంలో చదర్షశకళలలోను, వు రాణళ్తాలు ఒకటిగా "పేర్కొనబడ్డాయి. అత్యంత 

పురాతనాలె న విషయాలను 'పెక్కింటిని తెలియచేసేవి కాబట్టి వీటికి పురాణాలన్న 

నామంవచ్చిందని అందరూ అభి బాయపడ్డారు. రామాయణం కావ్యంకాగా, 

భారతం ఇతిహాసం కాగా, యీ రెండింటికీ భిన్నమై (శుతి, నృతి భిన్నాలై న లౌకిక 
కవితా వాజ్మయం పురాణ వాజ్మయంగా చెరొ-నబడింది. రామాయణ, 

మవోథారశాలవలె మి(త్రనమ్మి కాలుగా |శ్రవణ, పఠన వ్యవవోరాలలో సార్వ 
జనీనకా లై. (పఖ్యాతిగాంచాయి. ఆర్ష విజ్ఞానాత్శకాలై న యీ పురాణాలు, ఉప 

పురాణాలు. 

కట ఇల అ దొ అల శి క సర్షశ్ళ (పతినర్గళ్చ నంళో మన్వన్న రాణిచ 

వంశాను చరితంచేతి పురాణం పంచలక్షణమ్ !!” 

అని సర, [వతినర్ల, వంళ, మన్వంతర, వంశాను చరితాలు వరి ౦వబడిన [గంథాలుగా గి గ ల 
లక్షణం చెప్పబడింది. పంచలవణ్రాత్మ కాలై న పురాణాలకు మా తంగానే పేర్కొన 
బడిన వై లవణాలు, ఉవపురాణాలకుకూడా వర్తిస్తాయి. ఈ లకుణ్రాలకనుగుణంగా నే 
పురాణాలలో పూర్వనృష్టి, స్థితిలయాల గురించి, పునవ్ఫృష్టి దేవతా వంశ [కమాలను 

వాజి య మవోధ వ్రతుని 
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గురించి _దైహ్మర్షి, రాజర్హుల గో త కమాలగురించి, మనంత రాలగురించి, నూర్య 

చం|దవంళ రాజుల చరి తలగురించి, ఖగోళ, జోరతిర్శం[ణాది కీతయయాలతో యితర 

విషయాల నేకం వర్ణించడం జరిగింది. నంసాత, (వాహవ్మాణ, ఆరణ్యక , ఉవనిష త్తుల 

లోని విషయా లేకాక, రామాయణ భారతాలలో బీజ పాయంగా సూ వృ౧గావున్న 

అనేక విషయాలు వీటిల్లో వివరంగా వరి ంపబడినాయని ఇక్కు_గు భావించాగు,. 

ఒక పురాణంలోవున్న విషయాలే మి*భిన పురాణాలలోకూడా వున్నాయని చెప్ప 

డానికి బొత్తిగా అవకాళంలేదు. అయితే రామాయణ, భారతాలలో నూవ్మంగా 

"పేర్కొనబడిన విషయాలు, వివరంగా యీ పురాణాలలో వర్జింవబడి నాయన్న. 

కారణంతో, పురాణాలన్నీ రామాయణంకం ళు (పాచిన తరాలయిన [గంథాలన్న 

మాటను (తోసి రాజనడ మేశాక5 మవోభారత కాలంకంకేుకూడా, తరవాతి కాలం 

లో నే పురాణాలు సృజింపబడినాయని, యివి అతినవీనాలని కొందరు విమర్శకులు 

భావించారు. పురాణాలలో వెకచానిలోవున్న వివయం మరొక దానిలో లేక 

పోయినా, వీటన్నిటిమ ధ్యా ఒకానొక వీధమైన ఏకీభా వాన్ని సమకూర్చే సమన్వయం 

అంఖర్గగ సూల దృక్పథం ఒకటి ! నిపిస్తుంది. ఒకటి వాయు[పో కంగా, వేరొకటి 

పరాళర।ప్రో క్తంగా, మరొకటి నారద పో క్రంగా, యీవిధంగానే విభిన్న పురాణాల 

కర్తృత్వం, నిభిన్నవ్య క్షులకున్నట్టుగా గొన్నష్ట ంగా గోచరమౌెతున్నా, సామూపహి 

కంగా యివన్నీ వ్యాస పో కా లేనని, లేదా వ్యాసవీరచితా లేనని సర్వసామాన్యంగా 

ఒక అభి(పాయం పాతుకుపోయింది అందువల్ల వీటి క_గ్భృత్వం గురించి విమర్శకు 

లెవరూ ఒక నుస్థిర మైన నిర్ణయాన్ని చేయలేకపోయారు. ఏ వురాణం, యే కాలంలో 

పుట్టిందో యీ విమర్శకులు గుర్తించ లేక పోయారు. అష్టాదశ నృత లలోనూ 

దేనికదే పాచీనమని కొందరు మూర్ధంగా నిళ్వసించగా ఆధునిక విమర్శకులు నైనం 

ఆవిధంగానే భావించి వుఠాణ్తాలు కూడా 'రేనిక బే | పొచినమని అభి వ*యవడి వీటి 

కాలం భారతంక ౦కు అధునాతనమని అభి పాయవడినా వీటిల్లో పూ ర్వాపర శ్వాలను 

పరిశోధక విమర్శకులు పేర్కొన లిక పోయారు. 

[(బావ్శా ణారణ్యకాలలొ పురాణళ బ్రం (సయోగింపబడినా, ఈ (పయో 

గాన్ని పరిశోధకులు గుర్తించికూడా--అనలు పురాణళ ద్లార్థా న్నే వినరించి--అది 

(పాచీనగాఛాపరమని భావించి వురాణాలన్నీ కీన్తుకు తరువాతి వేనని చాలా 

మంది విమర్శకు లభ్మిపాయపడ్డారు. ఆపస్తంభ ధర్మనూ[తాలలో భవిష్య వురాణ 

(పసావన వున్నది. 18 పురాల్టాల సారాన్ని సం[గహించి వ్యాసుడు భారతాన్ని 

రచించినట్లు పారాశర ఉపపురాణంలో "పేర్కొనబడింది. 18 వురాణాలను 

వ్యాసుడే రచించాడని అన్ని సురాణ్రాలలోను, ఉప పురాణాలలో నూ క నివిన్తున్న ది. 

పాద్భ, వరాహా, శ్వఆాదికల్పాలలో (బావ్మా-వాద్భ-వాయువారది వురాణ్తాలు 

మవోమథన నారామృతం 



XXX నా”దియపురాణ అమృ తనవనీతం 

అవర రించిగట్లు మశ్ళాగది పురాణాలు వకాంణించాయి అయినా ఈ స ల్చొది 

వ్యవస్గలనుగాని, వివిధ పురాణాంతర్షతావైన ఆర్ష విజ్ఞాన, ఖగోళశాస్త్ర వివ 

యాలనుగాని అంత రాంత రాల్లోక్సి వెళ్లి పరిశీలించకుండా. (సతీప్తా పతీపాల జోలికి 
పోకుండా కొందరు పాశ్చాన్య పరిశోధకులు పురాణాలు కీ న్తుళకంనాటివన్న మాట 
దేవుడెరుగునుగాని వాటిశాలం |కీస్తుళకం 6 వ శ తాబ్బందాటి అంతకుపూర్వానికి 
యే పరిస్థితులలోనూ. వెళ్లజాలదని, పేర్కొనడం మరీ విజారంగా కనిపిస్తున్నది. 
ఉత్తర ధువంగా ఓర అభి పాయమూ_ దకీణ|ధువంగా వేరొక అభి పాయమూ 

ఒకరు యేదాడంశే మొకరు కోరాడుగా వై జ్ఞానికమై స్పిరమై |పామాణిక మైన 
దృక్పథం లేకుండా తనుకు తోచిన ట్టు తమ అభి పాయాలు వెల్ల డించారు, 

కొందరు ఆధునిక (పాచ్య పరిళోధకులు సె నెతం పురాణాల అవతరణగురించి 

వాటి వ వ్యవస్థ వనగురించి రకరకాల అభి పాయాలు వెల్ల డించారు రామాయణ 

భారశాలలోని విషయాలేకాక వారివంశంలో వర్లి శ మైన విషయాలుకూడా కొన్ని 
వాయు--విమ్ణు-_ భాగవతాది [గం థాలలో కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి పురాణాలు 

భారతాది రచనలకు (పాచీనాలనడానికి వీలులేదని వీ రభి| పాయపడ్డారు. _వెదిక 
(గంథాలలో స్పరా ణేతివోసాది సంజ్ఞ లున్న ప్పటికీ ఆవ స్తంభాది సూ త| గంఛాలలో 
పురాణాలను పర్కొన్నా వ్యాసవినిర్మి తా లైన ఈ పురాణ్రాలన్నీ ఇప్పటి నామాల 

తోనే పూర్వం వ్యవహరింపబడ్డాయని అభి| పాయవడినా వీటి చరిత వేదాంగాల 
పుట్టుకవంటిదని కొందరభఖి ప్రాయ పడ్డారు. 

అమరసింహుని కాలానికే వురాణం పంచలకణనమన్వితమని పేర్కొన 
బడడంవల్లనూ భాస, కాళిదాస అశ్వఘొషాదులు పురాణజ్ఞానం కలవారుగా 
ఏళ్ళష్టంగా రూఢి అవుతున్న కారణంగానూ పురాణాలు కీస్తుక కానికి పూ ర్యవువని 
కొందరు విమర్శకులు భావించారు. వీరుకూడా పౌరాణిక మైన, ఆర్ష - వైజ్ఞానిక _ 

చారి[తక విషయాలను లోతుగా పరిశీలించి యీ నిర్ణ యోనికి వచ్చినట్టు కనబడదు. 
అంతేకాదు. వీరు వెల్లడించిన మరొక అఖి[ప్రాయంకూడా వున్నది. కర్మ్శ-భ క్తి_ 
జ్లానమాగ్గాలను సులభంగా ఉపదేశిస్తూ, మధ్య మధ్య తలయెత్తుతున్న వివిధ 

నాస్తిక మతాల నణగ | దొక్కుతూ, శవ వైైప్టవ మతాలను విిగహో రాధనను 

పరివ్య్యా ప్పి చెందించుతూ, అవతరించిన ఈ పురాణాలు, వారివంశానికీ, (కీ నుళక 
(ప్రారంభానికి మధ్యకాలంలో అవతరించి వుంటాయనే వీ రభ పాయపడ్డారు. అంతే 
కాదు. (కీన్తుళ కానంతరం క్ష్ వ వె వ్షవాది మతాలు పరస్పరం యుద్దాలను 

(పకటించుకున్న కాలంలో అంశు కీస్తుశకం 6, 7 శతాబ్దాలలో పల ఉపపురాణాలు 
ఆ గ్నెయస్కా౦థాది ఐక్కు.. పురాణాలలోని వివిధ భాగాలు అవతరించి 

వుంటాయనికూడా నీ రభి|పాయపడ్తారు, 

వాజ్మయ మహోాధ్యశుని 



సు రాణాలు_-ఉపవురాణాలు 4. 

ఫురాణ్రాలు ఒకి రానికి చెందినవని ఇవీ మవివ్వరాణ్రాలని, ఉపప్పురాణ్తాలని రెడు ఛాలుగ: న్నన టు క “ంవరభి, పొయపడ్డారు, పురాణాలు 18 సం౦ంఖ్యకం . " 
) పరిమి తాంన్నది సపగగ్గవ%్ని మమ ఫవయంగా కనిపిన్తున్నా పురాణ వురాగోతళ 

OY el రయి వగ 
[గం థవ్యవస్థలగురించి నర్తన అనగా హన లేనందువల్ల పురాణాలు అష్టైద శ నంఖ ను 
మించి వున్నాయని క్రొ, రభి పాయపల్డాగు, కొొంగుగు |బవ్మోండ పురాణాన్ని విడిచి 
పెట్ట వాయుూు రాణ్రాన్ని [గపొంచగా, మరికొందరు వాయువు రాణ్రాన్ని విడిచి 
పెట్ట | బవ్ట౧డప్పరాణాన్ని గరి గ 0 చారు. మవ*వురాణ్రాంలలో దేపీభాగవశాన్ని 
క్రొంట( రు) పగ గఎ*ంచగా మవ+ భాగనన| ౫౦ థాన్ని మరికొందరు పరి గహించారు, 
కొందర) సా రదీయపులగ్రాన్నీ మస *ీపురాణంగా (గపి*ంచగా, మరికొందరు చాని 
ననలు మగ గపంంచనీలెదు. మ ఉసుప్పురాణత్తాలుస్రై నం "పేరుకు 18 గా పరిమీశ్రా లే 
అయి'సనొా అష రు *డ్రాం అష్టా శాధికంగా నే లెక్కకు వస్తున్నట్లు కొ"ందరభి| పాయ 
పదిశిగ్రు, ఎమ్టనుం "ణాన్ని బటి సరిళీలి స్ప చః (కలది 16 వువోవృరాణ్తాలుగా వెషవ_ (oo 

య టధ్థి బావి శో వపష్పరాణాలు గా కనిపిను న్నాయి, న్ (ల మయి టి 

"4 ర్య అల | శ “1 oy జలే ఉల నా అనే చవ్యుబయ వు రొ? "లు (దొఫషామగ ప్పురాణాలు ఒ౮వవమత పురాణాలు 

క. | బహ్టోండం మూత్స్యం 

నారదీయ. (బపర్టుకై వర్తం "కొర్మం 
PA వత ౧ మ=ర్క_.0'డేయం లె గం 

టె... 

గారుడి ల భవనం శవం ర ద 

పొద్భం "వామనం సాంధం 

వ*రావం | వాహ్మాం ఆగ్నేయం 

ఏటిలో ఎ వపీయ వుంాణాలు (శ్రీమన్నా రాయణుని సం సుథించేవి కాబటి MM రజల 
అంట లు సాటి 5 టు? మోత పదాలు” అయిన వురాణాలు అనీ. బావ్మామత పురాణాలు 

సరన్నఫీ చతుర్ముఖ కుశానులను వర్థిం దీవి కాబట్టి రాజసాత్మ కాలూ న్వర్గ[వదాలూ 
అసంకో వమత. పురాణాలు దుధామా హేశ్వార' విఘ్నేశ కుమార స్వాములను 
వర్భీం 1ఏ కాబట్టి అపి తామసాత్మక వురాణాలనీ, కాగా దుర్గతిదాయకాలనీ 
కొొంణరు ఆగ జాన పిరుదంగా, వొ ననికతకు థిన్నంగా అభి పాయ పడ్డారు. ఇంకా యె (4 ధి ఆం 6 విచి త మేమంటే శ వవురాణాలను కలలోనై నానకే చూడకూడదనీ వాటిని నిన్న 
వారికి మతి పోతుందనీ పొరాళర్య ఉప వురాణంలో శివద్వేషులు అ వైజ్ఞానికంగా, 
అజ్ఞాన పూర్వక 0౧౩ సృష్టించి పెట్టిన ఒకో (పకి ప్త శోకాన్ని ఆధారంగా చేనుకొని 
కొంద రఖి పాయవక్లారు, 

మవ* మథన సారామృతం 



XXXil నారదీయవు రాణ అమృతనవనీతం 

విషు పురాణంలోనే వెన పేర్కాన్న పురాణనామాలలోని నారదియ- రు ఎ. వా 

[(బవ్మా క వ ర-వామన._వురాణాలకు మారుగా వాయువ్య- బహ్మ వై వర్త_మవో 

ఛాగవత__లేదా దేవీ మవోభాగవత పురాణాలు పాశఠాంతరాలుగా పర్కొన 

బడాయి. నారసింహా పురాణాన్ని మరికొన్ని చోట ేర్కొనడం జరిగింది. ఈ 
G య 

విధంగా చూసే మహో పురాణాలు 22 వరకూ శతెలుతున్నా యని కొందరభి|పాయ 

సడారు. అయితే ౩ వ వాయు పురాణాలు ఏకె క పురాణానికే నామాంతరాలని G యా యాల 

నిరయానికి వచ్చినవారు కూడా లేకపోలేదు. 
ఓం 

మత్స్య విష్టుపురా ణాదులను బట్టి పురాణాల అవతరణ గురించి కొంత వివ 

యం తెలుస్తున్నది. అది యిది. అయితే ఈ మక్చ్య ఏిష్టు పురాగాది విషయాల్లో 

నైతం పొర పాట్లు లేవని పకీప్లాలు లేవని సాధికారికంగా చెప్పడానికి బొత్తిగా 
అవకాశం లేదు. 

“కృతయుగంలో (బహ్మ శతకోటి (పవి నరం (వాహ్మ్ సౌంజ్ఞాత్మకం 
అయిన పురాణసంహి తా న్మం౦ ధాన్ని నిగించాడు. దాని సారాన్ని వేదవ్యానుడు 
నాలుగు లక్షల శ్లోశాలకు సం[గవావరచి అ ష్టైదళపురాణ నంహితలుగా విరచించి 
సూతుడై న రోమహార్షణునికి చెప్పాడు. ఆ సూతుడు తన కొడుకైన ఉ|గ|శవను 
నికి బోధించాడు. తరువాత ఆ నూత్రుడే నై_మిశారణ్యరంలో శౌనకాది నుహర్హులకు 
ఈ అఫ్టాద ౪ పురాణ్రాలనూ చెప్పాడు. పురాక్రాలన్ని ంటిలో నూ బావా ఫు రాగాం 
మొట్ట మొద టిది. (బహ్మమరిచి మహార్టి కువచేశించిన యీ పురాణంలో 10 చేల 
శ్లోకాలున్నాయి. పద్మపురాణంలో వీర వేల శోకాలున్నాయి. నర్వధ ర్మాత్శకమని 

పించుకున్న విష్ణువురాణంలోని శ్లోకాలు 6 చేలని కొందరూ, 8 వేలని ఇంకొందరూ, 
9 వేలని మరికొందరూ, 10 వేలని వేరొక కొందరూ, £4 చేలని నురింకొందరూ 
అభి పాయపడ్డారు. ఈ అభి పొయాలన్నీ పాఠాంగరాలవల్ల 'యేర్చడిన వే. 

అయి తే (శ్రీధరీయ, విష్టుచి_త్తీయ వ్యాఖ్యానాలతో ము దితమై లభిస్తున్న 

(పస్తుత విష్ణు పురాణంలో 6 వేలు శ్లోకాలు మాతమె వున్నాయి. శిన మావో 
తా ఫ్ర వర్షి ౦ చేదిగా వాయు [పో ంగా పేర్కొనబడుతున్న ౩ వఫురాణంలో 

24 వేల శోకా లున్నాయి. ఇందులో గాయ తిని నె తం అధికరించి ధర్మం 
విసారంగా వర్తి ంచబడింది. భాగవతంలో 18 వేల శ్లోకాలున్నాయి, నారదీయ 
పురాణంలో 20 వేల శ్లోకాలున్నాయి, జెమిని మార్కండేయ నంవాదరూప 
మైన మార్కండేయ పురాణంలో శిబి వేల శ్లోకాలున్నాయి. ఇష్టకాగణనాది 
అనేక [కతు విషయాలనూ భృగు మహర్షి చయనోత్చ త్తి విషయాలనూ తెలిపిన 
ఆగ్నేయ పురాణంలో 8 వేల శోకాలున్నాయి. వ్యాన మవార్షి శిష్యుడైన నుమం 

వాజ్మయ మహోధ్యటుని 
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తుడు శతానీకున కుసదేశించిన ధర్మసార సమ్మిళిశ మైన భవివ్య పురాణంలో శి! 

వేల శ్లోకాలున్నాయి. అంబరీశునకు వసిష్ట మవార్షి వివిధ వైస్టవ ధర్మాలను 

| జబాహ్మా-స్వుర్ష 'వ్రరూపాన్ని ఉపదేశించిన (అవ్మాశై. వర్త ? వురాణంలో 12వేల ల్లో కా 

లున్నాయి, నందీశ్వర (పోకమె ఈశానకల్చ కృతాం సమిఖిష మ మెన లింగపులా 

ణంలో 1) వేల శ్లోకాలున్నాయి. విషుమూ రి భూదేవికి చెప్పిన వరాహోవతార 

మహాగ్మ్య్యం వర్ణించబడిన వరాహ పురాణంలో 24 పేల కో కాలున్నాయి. వణ్ముఖ 

(పోక్షమె మో హేళ్వర ధర్భచరి[త్రలను వర్ణించిన స్కాందపురాణంలో లత ళోకా 

లున్నాయి. (తిపినమ మాహాత్మా ఫ్ర (తంర్షాలనూ, (తీమూ రులనూ నర్జిన్తూ 

చతుర్ముఖ బహ్మ్ చెప్పిన వామన పురాణంలో 14 వేల ళోకాలున్నాయి. 'దేవేం 

(చుడు తన యుదుట నుండగా మహోవిమ్హువు కూూర్భావతారంతో మవార్హులకు ధర్మార్ణ 

కామ మోజూలను భోధిన్తూ చెప్పిన పురాణం కూర్మవురాణం. ఈ కూర్మ వురా 

ణంలో 6 'వేల శ్లోకాలు న్నాయి. మవోవిస్ణువు మత్ళ్యావతార మెత్తి మనువుకు 

నరసింవశివతార విశేషాలను గూర్చి చెప్పగా రూపొందిన పురాణం మత్స 

పురాణం. ఇందులో 14 నేం కో్కాలున్నాయి. గారుడకల్పంలో విశ్వాండ 

ముం "తా గాగుడోద్భవమే నగి సిమ్టువు వర్ణించిన ఇ శీషూాలతో వున్న సురాణమే 

గారుడ పురాణం. 18 వేల గ్ా లిందులో వున్నాయి, |బవ్మా వర్ణిత 

మైన  అజాండ మవాత్యం5ల | బహ్మ్చాండ పురాణంలో 12 వేల 200 ళ్లీకా 

లున్నాయి. చః ద్రైహ్మో ంఢ పురాణంలో భవిష్యున్క- ల్పాల వృతాంతం 

వివరంగా వర్ణింపబడింది. వివిధ పురాణాంన్నింటిలోనూ _ నర్గపతినన్గాది కర్త 

(శ్రీ మవ'విష్ణు వని మా[తమే వర్ణించబడింది... ఈ విషయంలో ప్పరాణాలు 

“యతోవా ఇమాని భూతా” సీళ్యాది "సేద వాక్యాల 'తాన్చర్యాన్ని వురాణ్రాలు 

| పతిబింబించాయనడం లో సందేవా మేమా[తమూలిదు, విష్ణువే (బవ్మా, విష్ణువే 

శివుడు, విష్ణువే ఆదిత్యుడు. సర్వం నిష్టుమయం జగత్. ఇదే పఏకైకమెన 

నమన్న పౌరాణిక మైన వాక్కు. అష్టాదశ పురాణాల్లోనూ, ఇటువంటి ఏశ్రైక 

అద్వితీయ పురుషుళ్లే వరించడం జరిగింది. ఈ అద్వితీయ భావాన్ని అతి కమీంచిన 

వారు నరకం పాలొెతారు” అంటూ మత్స్యపురాణం శేర్కొన్నది. ఈ మత్స్య 

పురాణంలో పేర్కొన్న వివిధ వురాణాల శ్లోకాలనంఖ్య నరిమయైనదని మనం 

చెప్పలేము. ఈ మత్స వురాణంలో (పజీప్త శ్లోకాలు లేవని మనం చెప్పలేము. 

వాయువురాణ్రాన్నిబట్టి పరిశీలిస్తే మత్స్యవురాణంలో 14000— భ విస రిపురాణంలో 

14500_ మార్కంజేయ వురాణంలో 9000_ ద్రహ్మావై వ గ్ర వురాణంలో 18000. 

(బవ్మోండ పురాణంలో )2100 భాగవతంలో 13000 బావ్మ్య పురాణంలో 

10000- వామనవురాణంలో 10000 ఆగ్నేయ పురాణంలో 10600_ వాయువ్య 

మహోమథన సారామృతం 

వాల్లు 



Xxxiv నారదీయవురాణ అమృతనవనీతం 

వురాణంలో 28000. నావదీయపురాణంలో 28000_ గరుడ పురాణంలో 190000 

పద్మవురాణంలో 55000. కూర్మ పురాణంలో 17000_వరాహొవురాణంలో 24000. 

స్కాందవు కాణంలో 31000 శోకాలుస్నిట్లుగా తేలుతున్నది అష్టాదళపురాణాల 
bye 3 శ్ జ జర శి అ +6 ల - ఖై క సంఖ్యను బర" ంటున్న ఈ సురాణంలో 16 లి రాగాల a ర్ సంఖ లం 

మా(తమే (పస్తుశం కనిపిను న్నాయి. పిష్షు, లింగవురాణ్రాలకు సంబంధించి” నామాలు 

ల్లోక సంఖ్యలు పేర్కొన్న శోకం లభ్య మైన వాయుపురాణంలో విలుప మె య ఆ య రా వా ఇ. 

పోయింది. ఇది వాయసగాని పొరపాటు కావచ్చును. ఏది యేమైనా అన్ని 
పసురాణాలలోనూ రకరకాలుగా పేర్కొనబడిన, వివిధ పురాణాల DE సంఖ ౧లు 
సరియెనవని నొక్కి వక్కాణించే అధికారం యెవరికీలేదు. “మ3 మరాణోన 
పురాణాలలోను సర్వసామాన్యంగా (పతీ ప్ప! గంశాొలు, అధిక పాఠాలూ, 

మూలచ్చేదకాలెన విలుప్త భాగాలూ లేవని చెప్పడానికి బొత్తిగా అవకాశంలేదు. 
కాగా పు రాణవిషయవ్యవస్థను గురించిగాని శ్లోక నంభ్యా వ్యవస్థను సురించిగాని థి ౧౧ డ్ర్ థి 
సాధికారికంగా మాట్లాడె అవకాశం యెవరికిలేదు. 

లండన్ లోవున్న ఇండియా ఆఫీనులో అనేక సంతో (గంథాలున్నాయి. 

ఆ సంస్కృత [గంథాల శేటలాగులోని పురాణ వీమయ సివరణ పట్టిక ను చూస్తే 

మనకు అనేక విషయాలు తెలుసాయి. వాయు పురాణం, ఎవ పురాణం భిన్న 
పురాణాలని కొందరు భావించగా మరి కొంద రివి రెండూ ఒక్కుకేనని అభి 
(పాయవపడ్డారు. మత్స ర పురాణంలో... 

“యశ తద్వాయవీయం స్యాదు[ద మావోన్మ గాసంయుతమ్ 
చతుర్వింళశ్సహ (సాణి పురాణం శై నముచ్చశే”' 

అని వక్కాణించబడింది. మగ్చగవురాణ శోకంపుల్ల ౩ వపురాణంలో 24000 
శో కాలున్నట్లు విదినమవుతుండగా బొంబాయిలో నుదితమె [పకటిత మెన వాయు 
పురాణంలోని శోకాల సంఖ్య 12000 మా(౫మె వరిమితమైవున్నది. శివ, వాయు ap? 

యా 

పురాణాలు ఒకక అనడానికి వీలైన ఆధారాలు “వనం ముదిశ వాయు పురా 
ణంలో యెక్కడా లేవు. ఒకవేళ శివ, వాయు పురాణాలు ఏకె కాలె నా శాక 
పోయినా ముదిత వాయుపురాణం అనలు పురాణం కాకపోవచ్చును. ఉపపురాణ మె 
వుండవచ్చును. కాగా అది 12000 శ్లోక సంఖ్యకు మాత్ర మే పరిమిశ మె వుండడ ౦లో 
అబ్బురంలేదు. లేదా వాయు పురాణంలో ఇది ఒక భాగంమా[త మే అయి 
వుండాలి. 

ఇతి (శ్సీవాయు పురాణం శివాపరాహ్యయం సమావ మ్” 

వాజ్మయ మహోధ్య కుని 
N—iii* 
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బతి (శ్రీవాయూ క్ష చతుర్వింళతి సహా స్యాం క్వసం 

హితాయా ముత్తరఖండే (శీనర్మదా నూవో శే వా” 

“అతి, Lk వాయు వృ్వరాణ లద్మీ గంహొతాయా మానంద కానన 

మావో తె సా 

“ఇతి (శ్రీ మవోపురాణ వాయు |పో_కే ద్వాదళసావా స్యాం 

నంహిణాయాం|[బ్రహ్మోండావ రం సమా _ప్తమ్'' 

“పంచదశ సవా|సాణి ఖండేస్మిన్ మునినా పురా, 

(గ్రంథ సంఖ్యాని గదితా- 

ఇతి [1 వాయు వురాణం శివా 

పరావ్యాయం గమాప మ్" 

అంటూ? అనేక వాయుపురాణ (వాగు (పతుల్లొ* విథిన్నా లెన గద రలు కని 

పిస్తున్నాయి. వాయు[వోక్షం కాబట్టి ఇది వాయువురాణ౦గా (పసిద్ధిగాంచినా, 

ఇందులో _ శివ మావోఖ్మ పషయాలే అత్యధికంగా వుండడంవల్ల దీనినే 

కొందరు. కిుపురాణంగా పేర్కొనగా, మరికొందరు సమ్మగ అవలోడన 

'పయరక:6డా [గం థాలను సరిపోల్చి చూడకుండా (వత్యకించి లింగ పురాణం 

ఒకటు్నదన్న విషయం విస్మరించి వాయు, శివపురాణాలు విభిన్నాలనీ భావిం 

చడం జరిగింది. అయిశే లింగవు రాణాన్నే శివవురాణంగా పేర్కొన్నా శే మోనని 

భావించడానికి కూడా అవకాళం ఉన్నది. “ఇతి వాయు పురాణ లతీసంపొ తాయా 

మానఒధ కానన మావా” ఇత్యాది వాయు వురాణాధ్యాయాంత్య గద్యను పరిశీ 

లించినపుడు వాయు పురాణంలో "కేవలం శివమాహాత్మ్యం మూశమే వర్ణింపబడ 

లేదనీ వై ప్టవమావోవ్మ్య విషయాలు సైతం సందర్భవశాత్తూ పర్కొనబడ్డాయనీ 

స్పష్ట పడుతున్నది. 

మవో భాగవత, దేవీ భాగవతాలు శెండింటిలోనూ మనో వురాణంగా 

దేన్ని వరిగణించాలన్న విషయంలో 200 నంవశ్సరాలకు పూర్వమే చాలా తర్జన 

భర్జనలు జరిగాయి. ఈ చర్చలతో వివిధ పరిశోధనా [గంథాలవతరించాయి.. ఇటు 

వంటి అభి పాయ భేదాలు దకిణభారత దేళ పండిత పరిళోధకులలో సైతం పొడ 

నూపకపో లేదు. మవోభాగవత దేవీభాగవత [గంథాలు రెండూ సుప్రసిద్ధ [గంథాలే. 

అయినా దేవీ భాగవతంకంకే మవో భాగవశం ఒక్క కవి పండిశ మండలిలోనే 

గాక అజాలగోపాలమూ అతిసామాన్య [వజలలో నైతం ఒకానొక విశిష్టమైన 

స్థానాన్ని సంపాదించి |పఖ్యాతి సంపాదించిందనడంలో సందేవాంలేదు. అయినప్పటికీ 

మహామథన సారామృతం 
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"కవల మశాభిమానాలు కారణంగా భాగవత మనా రేయమని శెవులూ, దేవీభాగ 

తమనా రేయమా వెష్టవులూ తిరస్కార భావాలను వెల్లడించారు. కా శీలో 

నినసించిన దకిణాచాళ [వవర్తకు డైన గచాశాశీనాథభట్టు అనే పండితుకు “దేవీ 

భాగవత మే |పామాణిక గంథం. మవో భాగవజం ఆస్టాయం కాదు. మవోపురా 

ణాలలో పెర్కొనదగింది దేవీ భాగవవమె” అని నిర్హయిన్తూ “*దుర్దనము ఖచ 

“పేటిక” అనే వేరుతో ఒక [గంధాన్ని రచించి భాగవవ  పకవాదులము | తోసిరా 

జన్నాడు. దీనికి తగనట్లుగా మహాభాగవత (గంథ్రాన్ని వ్యానుని పేరుమీద చోప 

దేవుడు రచించాడే గాని అనలు వ్యాసుడు మనవేభాగవతాన్ని రచించనే లేదని 

మరొక వాదం బయలుదేరింది. ఈ వాదాలు శెండింజి నీ తిర స్కరిన్తూ భట్టోజీ ది&ీ 

తుల శిష్యుడైన రామ్మాళమ పందితుడు “మనో భాగవతం అనార్వ |గంథంశాచు. 

ఆర్ష (గంథ మే. అనలది వోవదేవ విరచితంకాదు. దేవీభాగవతం అసలు ఆర్ష (గంథం 

కాదు, అనార్హ్షం." అని నిరూపిస్తూ తిరిగి “దుర్జనమ. ఖచ వేటిక” అన్న పేరుతోనే 

వేరొక ఖండన [గంథం రచించి చేవీభాగవత వక్షవాదులను తిరస్కరించాడు. ఆ 

తరువాత వేరొక పండితుడు ఈ మవో భాగవత పతువాదాన్ని ఖండిస్తూ చేవీభాగ 

వత అర్ష త్వాన్ని నిరూపిస్తూ “*దుర్దనముఖపద్మపాదుకి' అన్న _ పరిశోధనా 

(గంథాన్ని రచించాడు. మహారాష్ట్ర భావనలో [త్యంబక గురునాథ కాలే అనే విమ 

ర్భకుడు “పురాణ నిరీకణ” అనే విమర్శ |గంథం (వాసి అందులో ఈ శెండు 

భాగవశాల మహో పురాణత్వ విషయాల గురించి జరిగిన వాద | పతివాదాల సారాం 

శాన్ని సంపూర్ణంగా ఉటంకించాడు. విద్యానిధి యోగీశ చంద రాయ్ అనే విమర్శ 

కుడు బెంగాలీలో కొంత పరిళోధనచేసి దేవీభాగవతం ఉపవురాణ మేనని అభి పాయ 

పడ్డాడు. బెంగాలీ సాహిత్య చర్మితకారుడై న మణీం[ద మోవానవసు దేవీభాగవతం 

మవోపురాణాలలోని దేనని అన్నాడు. తెలుగువారిలో పెక్కురు చేవీభాగవతాన్ని 

ఉపపురాణంగా భావించగా తాతా సుబ్బరాయ శాస్త్రిగారు మాతం మవోపురా 

ణంగా నే భావించారు. అయితే బృహాద్దర్మ పురాణాదులు కొన్ని -ఇవి అష్టాదశ 

పురాణాలలో చేరక పోయినా-అ ష్టాదళ పురాణాల గురించి పేర్కొంటూ మహో 

భాగవత--దేవీభాగవత (గ్రంథాలను శెండింటినీ అష్టాదశ _ పురాణ్రాలలోనివిగా 

పేర్కొన్నాయి. ఈ దృష్ట్యా ఈ రెండింటి ఆరేయత్వ్యాన్ని గురించి శంకించవల సిన 

అవసరంలేదని కొందరు పండితులు భావించారు. అయితే మహాభాగనతం వోవదేవ 

విరచిత మేనని అంగీకరిస్తే మవోభాగనత |గంథ ఆచ్చేయత్వం యే విధంగా నిలున్తుం 

దన్నది సర్వసామాన్యంగా కలిగే |వ్రశ్న. 

క్రీస్తుశకం 1271-1809 మధ్యకాలంలో యదువంశంలో రామచం|దుడ నే 

నామాంతరం కలిగిన రామరాజు చేవగిరి రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు. అతని 

వాజ్మయ మవోధ్యజుని 
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ఆస్థానంలో పామా ది అనే “పేరుగల మహోమం|తి ఒం డుండేవాడు. ఈ హేమా ది 

కటకపుర నివాసిరమైన వామచేపుడ నే నామాంతరంగల కామరాజుయొక్క 

పు[తుడు. (శుతి, నతి, ఫురాణౌోతిహోనవే త్ర, గణకులలో అగగామి. 

ఎంతో జొ చార్యవంతుడు. ఈ "ప్ర "మాది మిత్రుడు మవోపండితుడని 

పించుకున్న వోపదేవుడు. ఈ వోవదేవుడు బహుశా స్ర్యృవేత్తయైన ధనేశ 

పండితుని శిష్యుడు. భిపగ్వరుడై న కేశవుని ఫుతుడు. ఉభయ గురువుల వల్లనూ 

అంశు ఇటు తం డివల్లనూ, అటు నిద్యాగురు వైన ధ నెళపండితునివల్ల నూ 

వోపదేవుడు బహుముఖ |పజ్ఞానిధి అయ్యాడు. సాహిత్య-వ్యాకరణ- వె ద్య- 

జోరతిగ్వినయాలలో అనేక |గంథాలు రచించిన మవోమనీషి. ఈ వోపదేవుడు 

మవాభాగవగం నమస్తస ంధాలలో నూ వున్న విష్టుర కణ-విష్టుభ క్రి -విష్ణుతత్స్వు 

| పతిపాద కా లైన శ్లో కాలనుద్దరించి వాటిని “ముకాఫల ”మన్న చ్చేరుతో ఒక నంకలన 

(గంథంగా రూపొందించి దానికి “కెనల్య దీపిక” అనే పేరుతో ఒక వ్యాఖ్యా 

నాన్ని రచించి దానికి తన మిత్రుడైన హేమాది పేరు పెట్టాడు. ఈ విషయం 

కైవల్య దీపికా వ్యాఖ్యానంలో వున్న ఈ (కింది భో శాదులవల్ల లేట తెల్లమవుతుంది. 

క వివ్వద్ద నళ శిషరణ విషక్కేవనూనునా 

పౌామా।ది ర్యోపచే పనముకాఫల నుచీకరత్ ” 

“ చతు రణ చతుర్వర్గ చింతామణి వణిజ్యయా 

సామా దిణార్జితం ముకాఫలం సళ్యత కౌతుకాత్ " 

“ తేనముకాఫలం తేనే యల్గోక మనుగృవ్హాతా 

త|శటీకాం యథాబుద్ది కుక్వే-క వల్య దీపి కామ్” 

“ ఇవొచస్వక రృ పియదురాజమపహోమం తిణా౭భ్యర్థిత ఆచార్య 8 

(వోపదేవ 8) తగ్ ర్హ్యృకత్వం (పామాది క ర్శృకత్వం) ఖ్యాపిత వాన్ " 

“తి (శ్రీ, వోపదేవర్భ తాముక్తాఫల టీకానమాపూ ” 

“ఇతి (శ్రీ పానూ ది గృతాముకాఫల టీకా కైవల్య దీపికాసమాపా ” 

ఈ విధంగా వోపచేవ, పేంమా[ది నామాలు రెండు" కనిపిస్తున్నా యీ రెండింటి 

కరాకూడా వోపదేవు డినని సాధికారికంగా నీరూవితమవుతున్నదది. అయితే ఈ 

సంగ ర్భాన్నిబన్సు భాగ తానికీ వోపదేవునికీ వున్న సంబంధ మేమిటోకూడా బట్ట 

బయంవుతుష్నది, మవహోభాగసతంలోని వివిధ స్యాం థా లలోవున్న విష్టులవణ-భ క్రి - 

తత్త్వ (పతిపాదకా లగ గధ ఖ్లోళాలను సంకలనం చేసి గుదిగుచ్చి క ముకాఫల 09 

మన్న"పేరుతో రూపొందించడ మే తప్ప ఇంతకు భిన్నంగా మవేభాగవత ల్లోక 

రచనతో వోవచేవుని! సంబంధ ౦ లేవని విస్పష్టమవుతున్న ది. అయి సే ముకాఫలంగా 

మహామథఖన సా రామృతం 



XxXxviii నార దీయపురాణ అమృతనవనీతం 

సంకలనంచెసిన మవోభాగ వత ళో శాలకు వోవదేవుడు ** ఎక.వలదీ పిక " అన్న 

ేరుత్రో వ్యాఖ్యానం (వానినమాట వాస్తవమే! వ్యాఖ్యాాక రృ అయినంజ 

మా|తంచేత, ఆ వ్యాఖ్యకు మూలభూశతా లె న కో కాలకుకూడా కర్త కాజాలడు 

కదా! అక్కడక్కడా వున్న వివిధ విషయకాలెన కో కాలను నంకలనంచేసి గుది 

గుచ్చడం ఆ శ్లోకాల మూలరచనకు, మూల క ర్హృశ్వానికి స్థానాన్ని |పసాదించదు 

కదా! హేమా, దిసేరుమీద “ కైవల్యదిపిక ” వ్యాఖ్యను వోవచేవుడు రచించి 

వుండవచ్చు. ఇతరుల “పేరుమీద [గంథాలు రచించేబుద్ది వోవబేవునికి వున్న ఓ 

మా|తంచేత_భాగవ తానికి వోపదేవునికి యేదో వొకవిధమైన నంబంధం వున్నది 

గదా అని మొతం మవోభాగవతాన్ని వోవదేవుడే రచించాడనడం, మహాభాగనళ ౧ 

అనా రేయమనడానికి దుర్చుద్దితో కుయు కిం" వెలువరించిన భావ మేతప్ప వెరు 

కాదు-లోతుగా పరిశీలించినపుడు మహాభాగవత _వోవచేవ  కర్భృత్వవాదం 

అపవోస్యంపొలుకాక తప్పదు. గరుడ-మత్స్య-న్కందాది పురాణాలలో అనేక 

విధాలుగా మవోభాగవఠ పురాణ నూాహోత్న రం అనేక సందర్భాలలో |పశంసించ 

బడింది. వివిధ పురాణాలలో వున్న ఈ (పశంసలన్నింటినీ వోపచదేవుజే పరికల్చించా 

డంటారా? అశని తరువాత పరికల్చితాలె నాయంటారా ? అనలింతందుకు * 

(కీస్తుశకం 8వ శ శతాబ్దికి చివరికాలంలో జీవించారని ఏకొ[గీవంగా అందరూ ఆమో 

దిస్తున్న ఆదిశంకరులు మహాభాగవ తానికి వ్యాఖ్య ర చించారని_మసో భాగ వత చె ఏత 

వ్యాఖ్యాక రృయెన విజయ ధ్వజా చార్యులు విస్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. జఆదిళంక్ రా 

చార్యులు మవాభాగనత వ్యాఖ్యర చించారని విస్పష్టంగా | వాసిన మ ద్వెత్ వ్యాఖ్యా 

కర యెన విజయధ్వజాచార్యుల వాక్యాన్ని మనం | తోని రాజన లేంకచా. దీనిని 

బట్టి ఆదిశంకరుల కాలానికే అంశు (కిస్తుళకం రావ శతా బ్లానిశే మహాభాగవత 

(గంథమున్నట్టు చారి|తకంగా దృఢపడుతున్నదిగదా ! శాగా కీస్తుళకం రి వ 

శ తాబ్టి నాటి కేవున్న మహాభాగవత [గం థాన్ని కీ.శ. రివ శతాబ్దికి దాదాపు 450 

సంవత్సరాల తరువాతి కాలంలోవువ్న వోపదేవుడు రచించాడని చెప్పడం శుద్ద 

అబద్ద మని తెలఢడం లేదా! మరి గరుడ-నుత్సా్యది పురాణాలలో వర్ణించబడిన 

మహాభాగవతం వు రాణ కాలంలోనిదేకాక ఆధునిక[గంథం యెలా అవుతుంది? 

పురాణాలు రామాయణ భారతాలకంశే గొప్పవి, (పాచిన తరమెనవి 

కూడా. అయినా పురాణాలకంజశు రామాయణ మవోభారతాలకే భారత దేశం 

మొత్తంలో అత్యధికమైన [పాచుర్యమూ [పళ స్త్రీ వచ్చింది. రామాయణ మహో 
భార తాల తరువాత మవోభాగవతానికి లభిం చినంత [వేళ స్త్రి మరేయితర పురాణ నికీ 

రాలేదు, చితా చై్వత విశిష్టాద్వెత (తిమతాల వారికీ అవలంబనాలై న (బవ్మా 

సూతాలవలె ఉపనిషత్తులవ లె భాగవతంకూడా జీవేశ్య్వరతత ౪ ఆవిష్కరణలో ఒక 

వాజ్మయ మవోధ గ్రతుని 



పురాణాలు ఉపపురాణాలు XXXIX 

అమూల్యమైన అవలంబనంగా నిలి చిం గోడంలో అతిశ యో కి లేధు. ఇటీవల ముది 

తా _౯ మనకులభిస్తు న్నమవో భాగ౫1 | తియ వ్యాఖ్యానా లేశాళ వీటిఃతోడు“సా రార్ధ 
దర్శిని-వై వ్లవతోవణి- నుబోధిని-భాగవత [పకాశం” మొగలైన ఇతర వ్యాఖ్యా 
నాలుకూడా లభించాయి. ఈ మవోభఖాగవతం ఆధాగంగా భాగవతామ్భతం.. 

భాగవత నందర్భం మొదలైన |గంఛాలనే"ం భాగవత గుణ|పోక్తాలుగా అవతరిం 
చాయి. పదియేమై నా చేవీభాగ నత మహోపురాణశాళాన్ని గాని ఆఫ్రయ త్వాన్ని 

గాని నిల బెట్లడంకో సం మహాభాగ వన ఆగ్రయళ్వాన్ని -విష్ణునంకీర్త న | సపొచీన త్వాన్ని 

(6 తోసిరాజనవలసిన పనిలేదు. ఇంశమా గం చేత దేవీ భాగవతాన్ని ఆర్గ విజ్ఞానం 

గృష్టా్య తక్కువ [గంథంగా [తోసిపుచ్చడానిక వీలులేదు. దేవీ భాగనతం కూడా 
అత్యంత పాచీసకాలంనుంచీ, అన్యం (పళసి_వొాందివమాట వాస్తవమే. కాని 

ఈ సందర్భంలో నుష్నుమాట ఒగటి చెప్ప" తవ్పదు. మవోభాగవగం అన్ని వర్షాల 
(వజలలోనూ ఆతాణగోే పొలమూ | వపళస్న పొందింది. దేవీ భా్శావశం మాం 

కోన్ని సరాల (పజఅలో మా|గమే (పళ న్తివౌందింది. కొందరు వరిళోధకు అథి 

పాయ సడినట్టు మహాభాగవత మే తొలుత అవవరించి అనంశగమే దేవీ భాగవతం 
అనశిరిం చినట్లు కనిసిన్సన్నది. మహాభాగ నతంలో ద్వావశస్కంభా లుండగా, దేవీ 
భాగ వతంటో కూడా ద్యాః శన్కంఛా లున్నాయి, మహాభాగ వతంలో 18000 

శో కాలుండగా దేపీ భాగవతంలో సెతం 156000 శోకాలున్నాయి, మువో 

భాగవ తాని * సలు చేరు “ శృిమద్భహాభాగ వతం” అని మవోభాగవతానికి మొదట 

అమ్మీ వాచం మైన “8” శబ్దం వున్న ది కాబట్టి దేవీ భాగవశతానికి మొదట శి" 
శబ్దానికి మారుగా “చడేఫీ” శబ్దం చర్చుబడిందని కొందరు విమర్శకులు భావించారు. 

టీ శబ్దం సర్వసామాన్య వాచక ౦, శీ శబ్దం కేవలం 

లట్భుపర మైనది మ్మాలమేశాదు. దేవీ వర మైనది- సరస్వతీ వరమెనది కూడా. 
దేసీ భాగవతం అసలుపేరు చేసీ భాగవతం అని కానేకాదు. “ శ్రీమద్లేవీభాగవ తం” 
అని మా[ఎమే. భాగవళాన్ని మనోభాగవళంగా పేర్కొన్నట్టుగా నే, దేవీ భాగ 
వతాన్ని సై౧౦ “ దపీ మవోభాగవతంి”గా సేరొన్నచవారు కూడా లేకపోలేదు, 

అయి 'ే ఒకటి పిష్ణమాయామయ మైన కృష్ణలీలా శయంశాగా, వేరొకటి 
పార్వతి పరి మేళశ్వగ విలాసా శయం కావడమే వీటి వైశిష్ట్యం. 

కాని ఇది సగికాదు, 

అష్టాన శవురాణాలలో _బవా్ట వై వర్శ-|బహ్మశకై వర్త పురాణాలు రెండా 
ఒక్క శు అని కొంవరు సిమగ్నికుల అభి, పాయం. ఉత్తర భాగతీయులు (బవ్మా 

వివర్తమని సస్థవహారించగా, దాడీ భాత్యులు | బహ్మూ క్రై వ ర్లమని వ్యవవా 

రీంచాగని వీరి అభి, పాయం, అయితే ఒక్క _బవ్మావ్వైవర్త వురాణ విషయంలోనే 
కాదు మిగిలిన ఫురాళా ౧న్నీటి పివయంలోనూ చివరికి రామాయణ భారశాల 

మవోమథన సొరఠాస సి శం 



XL నారదీయపు రాణ అమృతనవనీశం 

విషయాలో నె తం ఉతర భారతదేశ (వతులదూ, నతీణ భారత దేశ | వతులకూ 
య యా వాల. 

అనేక విషయాలలో శేవలం పాఠాంత రాలలోనేకాచు, (గంథ భాగాలలో సైతం 

విభిన్నశ్వం గో చరమవుతున్నది. 

వా_న్తవానికి ఉపపురాణాలు 109 సంఖ్య శే పరిమితమెనా కొందరు 

(పాచీన రచయితలు కొన్నికొన్ని విశేష విషయాలకు (పా ధాన్యమిచ్చి [గంథాలుగా 

రూపొందించి వాటిని ఉపవురాణాలలో చెర్చివేశారు. కాగా ఉనవురాణాల సంఖ్య 

18 ని మించిపోవడంలో ఆళ్చర్యంలేదు. మరుగున పడిపోయిన ఉపపురాణాలు మరు 

గున పడిపోగా అసలు ఉపపురాణ్రాలే కాగ వండి, ఉపవురాణనామక యితర [గం థాలే 

కానివ్యండి, 84 [గం థాలవరకూ లభించాయి. ఆది-ఆ దిళ్య-బొ షనన-_5 లి - 

కాపిల-కాళిక-గ ణేళ _ చండికా _ దేవీ. చౌర్వాన _ ధర్మం నందీశ్వర _ నాంద- 

నారదీయ-నారసింహ- పొ రాళర్య-బృ హద్ద గ్మంబ్బ వాన్నందీశ్వ '-బృ్బృవా న్నారదీయ-_ 

(బహ్మ్ండ-భవిష్యాత ర-భార్గవ-మానవ-మారిచ- లై ౦గ-వామన- వారుణ. వాళిస్త_ 

విష్ణుధ ర్మ- విష్ణుధ రోత, ర-శివ-శివధ ర్మ-సననత్ఫు మారీయ-సాంబ పంటి ఉపపురాణాలు, 

ఉపపురాణ నామశాలు ఉపలభ్యమానాలై నాయి. వీటిల్లో మహవోపురాణ మైన బృహ 

న్నా రదియం రూడా ఉవపురాణ౦గా చేర్చు బడడం విచి|తం. 

వాస్తవానికి పురాణాలు 18 మాత్రమే కాబట్టి ఉపపురాణాలు నై తం 

18 కే పరిమితం కావాలి. అంతేకాదు అష్టాదశ మహోపురాణ్రాలు యే నామాలతో 

రూపొందాయో అదే అష్టాదశ నామాలతో అష్టాదశ ఉపపురాణాలు అవతరించ 

డంలో జాచిత్టమూ, యాధార్థ్యళా గోచరిన్తుంది. 

“మద్యయం భద్వయంచై వ [బ్మ్యతయం వచతుష్టయం | 

అ, నా, వ, లింగ, కూ, స్కాని పురాణాని పృథక్ పృథక్ 

అన్న |పాచీన కారిక (ప్రకారం మత్స -: మార్కండేయ- భాగవత. భవిష్యత్ - 
[బివ్మోండ- (బాహ్మ- (బహ్మవ్వైవర్త- వామన. వాయున్య-_ వైమ్ల వ వా రావా. 

అగ్ని నారన- పద్భ్మ-లింగ- గరుడఎ_ కూర్చ- స్కాంద పురాణాలు మా[శమే 

18 పురాణ్రాలుగా నిలుస్తాయి. ఈ అష్ట్రాద శ మళ్ళా రది నామాలతోనే 1 

సంఖ్యకు మా(తమే పరిమిత మె ఉపపురాక్రాలు కోడా నిలువవలసి వున్నది. 

అసలు అహ్టాదశపురాణాలను నురాణాలనే వ్యనవారించాలి. అత్యంత 

(పాచీనకాలంలో ఆ విధంగానే వ్యవవారించేవారు. “ శ్రుతి, స్మృతి, వపురాకోతి 
హోసాలు ” అన్న వాక్యంలో అత్యంత (పాచీనకాల(నుంచి కూడా మనకీ పురాణ 

శబ్దమే కనిపిస్తుంది. అయితే ఉపపురాణా లవతరించిన తరువాత ఆయా ఉప 

నాజృ్శయ మహోధ కతుని 
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పురాణాలను, ఉపపురాణ్రాలుగా పేరొనశంలో _ బద్దగించి, ఫండితులు, ఉప 

శబ్దాన్ని విడిచి పెట్టి నులభాసేదతో, సౌఖ్యాపేవతో, ఉసపు'రాణాలనుసై శం 
పురాణాలని వ్యవహరించడం మొదలుపెట్టారు. కాగా అనలు పురాణ్రాలేవో, 
ఉపపఫురాణా లేవో విస్పష్టంగా సులభతరంగా గు ర్తించడ లో వండితలోకంటో నే 

తికమక లేర్చుడ్డాయి. ఈ తికమకంనుంచి బయటపడంకోనం పురాణాలుగా 

వ్యవహరింపబడుతున్న ఉపపురాణ్రాలకూ, అనలు పురాణాలకూ భిన్నశ్వం గోచర 

మవ్వాలనే దృష్టితో అసలు పురాణాలకు మొగట “* మవో ” శబ్దాన్ని చర్చి 

వ్యవహారించడ 0 మొదలు పెట్టారు. అందువల్ల అసలు పురాణాలు మహోపురాణ్నాల్తె 

ఉపపురాణాలు పురాణాల కూర్చున్నాయి. వాస్తవానికి అవ్యంత విపులంగావున్న 

మూలపురాణంలోని అసలు విష యాన్ని అంతటినీ సంగ ఏ *౦చి చె ప్పేది ఉప 

పురాణమై ఉండాలి ఈ దృష అ సాద శ మూుపు రాణ్రాణగు, అష్టాదశ ఉప 

పురాణాలు మా(తమే అవశారించే అవకాశం వున్నది. అయితే ఉపపురాణాలు 

అప్టాదశ స_ఖ్యను మిం చిపోయిసట్లు ఎనీపిస్తున్నది. ఇందుకు కారణంకూడా లేక 

పోలేదు. వాస్త వానికి విష్ణు వురాణానికీ ఉపపురాణంగా అనశరించిన, విష్ణు ధర్మ 
పురాణంలో, విషు పురాణ సారాంశమంతా వున్నదో లేదో చెప్పలేము. మొట్ట 
మొదట అది అవరరిం చినపుడు, అది విష్ణు పురాణ సారాంశ | పతిబింబక ౦ అయే 

అవతరించి వుండవచ్చును. తరువాతికాలంలో దానిలో కొంతభాగం శిధిలమై 
వుండవచ్చును. అప్పుడు మరొక సండితుడు తన క నమ్మ గంగా లభ్యమైన విష్టుధర్శు 

ఉపపురాణం సమ్మగ ఉవపురాణం కాదన్న భావంతో * విష్ణు ధర్మోత్సర ఉప 

పురాణం ” అన్న వేరుతో విష్ణుపురాణం ఆధారంగానే వేరొక ఉపపురాణాన్ని 
రూపొందించి వుండవచ్చును. కాగా, విష్టుపురాణానీకి, వొకే. వొక్క ఉప 

పురాణంగా వుండ వ౭నిన | గంథం రెండు ఉసపురాణ్యాలుగా, రెండు భిన్న 

గంథాలుగా అవతరించి వుంటాయి. ఇటే విధంగా అత్యంత విపుల మెన విభిన్న 

విషయాలకు ఆలవాలాలెన మూలపురాణ్రాలలోని వివిధ విషయాలను వివరిస్తూ, 
భిన్న భిన్న (గంథాలుగా, వేరు వేరు ఉపవురాణాలుగా మరికొన్ని అవతరించి 
వుంటాయి. అంశు ఒశానొక విధమైన పురాణసారనూ[త బద్దమై సమ్మగ 
| గంథాలుగా అవశరించవలనీన ఉపపురాణాలు అసమ గ్మాలె, సమ।|గ నామక ఉప 

పురాణాలు గా అవతరించాయన్న మాట, ఈ నష్టా ఖండ ఖండాలుగా అవత 

రించిన విభిన్న ఉపపురాణ నామక|గంథాలు అసలు ఉపవురాణ్రాలు కానేకావన్న 
మాట. అయితే మత్స్య-మార్కం జేయాది అష్టాదశ పురాణాలు సునమ గంగా, 

యథాతధంగా [పవీప్ప పాఠ విరహిగంగా మనకు లభించాయని చెప్పలేము. 
కాగా, అన లేన, సరైన ఉపపురాణాలుకూడా మనకు ఉపలభ మానా లె నాయని 

చెప్పడం నిస్సందేహంగా సం చేహోన్సవ మెన విషయమే. 

మవ+శీమథన సారామృతం 
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పురాణాల కర్హృ్యత్వం 

అస్టాదళ పురాణాలన్నీ క్రీ.శ. 6 శతాబ్దం |పాంతంలో రచించబడినాయని 

కొందరు భావించినా, |కీస్తుకు పూర్వమే యీ పురాణాలన్నీ వున్నాయని మరి 

కొొంగరు భావించినా చారిత్రకంగా వీటికాలంగురించి సాధికారికంగా చెప్పడానికి 

అవకాశ ౦ లేనశ్లే యో పురాణాల కర్ఫ్భుత్వం గురించి ఇతమిత్ధం అని సాధికారి 

కంగా చెప్పడానికి అవకాశంలేదు. అహ్హైదళ పురాణాలకు క ర్త వేదవ్యా! నుడే అ; న్వు 

నూట అలావుండగా యీ వురాణాలలో శెండు వురాణాలు మా|త మే వారన 

[పోక్తాలని విస్పష్టంగా వక్కాణిన్తూ (పొచి చీ కాలంనుంచి అనుసూ్యూలంగా , ఆరో 

కగా ఒక కారిక నిలిచివున్నది. 

“అష్టాదళపురా గోషు వ్యా సేవకథినం దయం 

పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడ నమ్” 

దీని [వకాకం అష్టా శ పురాణాలకూ, వ్యాసుడే ప్ర అన్నమాట అవా 

మాణికమె అతని కర్శృత్వం రెండు పురాణాలకు మాతమే పరిమితం అవుతుంది. 

ఆర్ష విజ్ఞాన ంద్భృ ప్లా అలు వ్యానళబ్దం మవార్షి నామం కాదు. వొస్ట్రమహార్షి అన) 

బడుతున్న ఆ మహర్షి అనలు పేరు ప్లై వ్రపాయనుడు. వ్యాసళబ్దం అవసవ్యవాజ్బు 

యమెైన ఆర్షవాజ్మయాన్ని వ్యాసం శని అంశు విన స్పృతం చేసీ సవ్యంగా రూపొం 

దించబడడ౦వల్ల అది వొక సిద్దాంత నామంగా (పొచీనకాలంలో రూపొందింది. 

వ్యాస మహాభారతమన్నా, వ్యా“క్ళత మహాభారతమన్నా విన స్తం చేయబడిన 

సవ్యంగా రూపొందించబడిన మహాభారతం అనే అర్థంకాని, వ్య్థాసుడ నే వ్యక్తి కి చేత 

రచింపబడిన మహవోభాళగమని అర్థంకాదు. వ్యాన; అని కాని వ్యాస మవార్షిః అని 

కాని పాచీనకాలంలో సయుకాలయ్యాయంశే వ్యాసం (వి _స్ఫృతం) ౩ వేసిన పొడు. 

వ్యాసం (విప స తం) చేసిన మహర్షి అన్న విశషార్థాలలోనే [బాల చీనులు (పయోగిం 

చారు తప్ప, కేవల నామవాచకంగా మాత్రం |పయోగించలేదు. అయితే ఈ 
వ్యాస నామకులు కూడా వొక్కరుగానే లేరని, వేద వ్యాసుడు వేరని, పురాణ 

వ్యాసుడు వేరని మహాభారత వ్యాసుడు వేరని యింకా యింకా అనేకమంది 

వ్యాన మవార్షు లున్నట్లు భావించినవారు కూడా లేకపోలేదు. భాగవతాన్ని 

బట్టిచూ స్తే పతిద్వాపర యుగంలోనూ వేదవ్యాసుని పేరుమీద స్వయంధువు, 

(సజాపతి, శుకుడు, బృపహాస్పతి, వళిష్టుడూ, త్రివర్తుడూ : _నద్వాజుడూ, మొదలైన 

వారు వేదవ్యానులుగా ఆర్ష విద్యలను విస్తరింప చసినట్లు తెలుస్తున్నది. కాగా 

ఒక మన్వంతరంలో 72 చతుర్యుగాలలోనూ 72 మంది వేద వ్యాసనామకులు 

విభిన్నవ్యక్తులు అవతరించి అర్ద విజానవ్యాప్తి చేస్తారని తెటతెల్ల లృమవుతున్నది. 

వాజ్మయ మవాధ్యముని 
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అలీ 

యా అక్కు [ప్రకారం చూసే 14 మస్యింత రాలలో 1086 మ ది విభిన్న వేం 

వ్యానులు అవశరిస్తానని భావించవలసి వున్నది. అయిోీ (పత్యత, అ పశ్యతాది 

జీవిత విశేషాలతో కూడుకొన్న వరాళరనూను ద కవ దైపలొయన నామకుడై న 
వ్యాన మహర్షి కాల నిర్ణయ విషయంలో కుండా _ అతనిది భాగత యుద్ద 
కాల మేనని నిక్కచ్చిగా చెప్పలేము. వరాశగాదుల ఆయుః సమాణ విషయం 

కూడా సం దేహానృద వె నదే. అష్టా శ పురాణాలను వ్యానుణే గచించాడన్నా, 

అసలు వీటన్నింటికి వబూలక ర bere యని వేర్కొన్నా, రకరకాలుగా వున్న 

యీ వురాణాలన్ని ంటికీ క గృుత్వం అనక విధాలుగా గోచమౌతున్నది. వీట 

న్నింటికీ పురాణాలే ఆధారంగా వుండడం మరీ పిచి తంగా కనిపిస్తున్నది. మత్స, 

విష్ట్వాది పురాణాలను ఒట్టి చూ సే అసలు పురాణాల మూలక ర్గ్శ | బవ్నా 

అని, ఆ బృహ గంథాన్నీ l5 సురాళ్తాలుగా వ్య్యాగుడు సం|గహాంచి రోమ 

హార్షణునిగి చెప్పగా, ఆ రోమ హర్ష,ఖుడు నూశ మార్షికి చెప్పగా, నూతుడు 
శానశాదులకు చెప్పినట్టు వెకచోట $నిపిన్తున్నది. ఇందుకు ఖిన్నంగా వాయు 
పురాణ? వాయు [పో రకంగానూ, నాగదీయ పురాణం నాద పోక (గానూ, 

మార్కం జేయ పురాణం మార్మ్హం జయ | పోకృంగానూ, |బవ్మోండ సురా? ౧ 

వళిష్ట | బవ్మా (పో గృంగానూ, లింగసురాణం నంధికేళశ్వర [పోక్తంగానూ, 
గాగుశ, వరావా పురాణాలు విమ్ణు |పోకాలుగానూ, (బహ్మా, వామన, పురాణాలు 

| బహ్మూ | పోకాలుగాన్తూ, నా్ధాంవ పురాణం స్కంద (మణ్బుఖ] | పో కంగానూ, 

కూర్భ సురాణం కూర్మావతార (పో గ్రంగానూ, మగ్స్య పురాణం మత్య్స్యావ 

తార (పో_క్షంగానూ, వక్కాణించారు. ఈ దృష్ట్యా అగ్ని పురాణం అగ్ని 
|పో_ంగానూ, విష్ణుపురాణం విష్ణు పోస్తంగానూ భాఫంచవలనీ వుంటుంది. వద్ద 

పురాణం నిష్టుపో మే అనుకున్నా, |బహృవై వర్గ పురాణం, వైవర్త బవ్మా 
పోడాంగా భావించినా, మిగిలిన భాగవగ, భవిష్యత్ పురాణాలు వాానకృతాలని 
చెప్పవలసి వుంటుంది. ఇవన్నీ పురాణ విమయాలమీన ఆధారపడి చెప్పిన వే అయినా, 

వీటి “౯ థాకథనం [పకారం పరిశీలిస్తే వాయు, నారచాది [పోక శ్వాలుగా "పేర్కొ 
నడ ౦లో-_ లౌకి*ంగా (వన్తుతం నిజమేనని నిరూపించడానికి అవకాశాలు లేకపోయినా 

- ఆర్ష బిజ్జ్టానందృష్టాన? మాతం అగాధమైన పరిశోధనలు చే నే నిజం లేకపో లేదేమో 
నని అనిపిన్తుంది. మత్సాాది సృరాణాలను బట్టి చూస్తే నే, అష్టాదశ పురా గా 
లకు రర్ల వ్యాను డేవన్న మాట వాస్తవంగా నిలువదు. కాగా ఆయా పురాణాల 

క_ర్భృత్వ మిియంలో ఆ కర్షృత్వాన్ని చేశే మవార్దులకో, మనీషులకో, మనుషులకో 
ఆపాదించి నిర్ణయిం చడాని! పరిశోధకులకు యెటువంటి ఆధారాలూ లేవు, అధి 

కారాలూ లేవు, 

మహామథన సారామృతం 
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“శ్రుతి స్మృతి పురాణతివోసాలు' అన్న వాక్యం [వకారం [కుతుల తరువాత 

సతులు పాటి తరువాత పురాణాలు అవతరించినట్లు కనిపిస్తుంది. శుతులెప్పుడ వత 

రించాయో సాధికారికంగా చెప్ప లేనశ్లై సతుల అవతరణ గురించి కూడా చెప్పే 

అవకాశంలేదు. ఇదేవిధంగా పురాణాల అవతరణ గురించి, వాటి కాలం గురించి 

చెప్పడం ఎంత అగాధ మైన పరిశోధనలు చేసినా నుసాధ్యంగా కనపడడం లేదు. 

పురాణ శబ్దానికి పురాతన విషయాలు చెప్పేది అని పండిత విమర్శక లోకమంతా 

అర్థం చెప్పుకుంటున్నది లోతుగా పరిశీలిస్తే పురాణమంశే పురాతన కాలంలో 

చెప్పబడింది అని మా్యాతమె అ్భ మే మోనని అనిపిస్తున్నది. పురాణాల ఆవిష్కరణ 

దశలను, గాధలను పరిశీలించి" వుడు వొక్క భవిష్య వు రాణమెశాదు. మొత్తం 

పురా ణాలన్నీ భవిష్య పురాణాలుగానే కనిపిస్తున్నాయి. ఉదానారణకు వొక్క 

నారదీయపురాణ మే తీనుకొందాం. ఈ నారదీయ పురాణంలో విష్టమాహోన్మ్యం 

గురించి వర్షించడంతోపాటు, హిరణ్యావ హిరణ్యకళిపుల జన్మాదికాలు, | పవ్లోద 

జననం, వరావా నరసింవోవతారాలు ఇత్యాది నిశేషాలన్నీ భవిష్యత్తులో జరుగబో 

తున్నాయని నారోద[పోక్షమై వున్నది. అంచు వరాహా నరసింహానశారాలకు 

పూర్ణమే.అది ఎంతపూర్యకాలంలోనో ఇద మిత్తంగా చెప్పలేము-నారదీయపురాణం 

(పో కృమైనదన్నమాట. కాగా యిది భవిష్యద్వాణీ విలసిత మేకదా ! 

(బహ్మ, పద్మ, వరావా, శ్యళాది కల్పాలలో, (బహ్మ, వద్భ, వరాహ, 

వాయు వ్యాది పుం"ణాలు ఉత్సన్నాలయి నాయని మశ్న్యపు రాణం పేర్కొంటున్నది. 

పురాణాలు కల్పాలలో కే పవేశించాయం"ు మనం ఒక అనంత |వవంచంలో 

అయోమయంలో పడిపోయామన్నమాట. _ ఆర్ష విజ్ఞానందృష్ట్యా కృత, |శేత, 

ద్యాపర, కలియుగాలు నాల్లింటినీ చతుర్యుగాలని, మవోయుగమని “పేర్కొంటారు. 

ఈ యుగాల కాలసరిమితి మానవ నంవశ్స రాలలో 48,20,000 నంవత్సరాలు. ఇటు 

వంటివి 74 చతుర్యుగాలయి కే ఒక మన్వంతరం. పూర్వో త్తర సంధి కాలాలతో 

కలుపుకొని 14 మన్వ-తరాల కలం గడిస్తే ఒక కల్చ్పంగా పరిగణన. స్వాయంభువ, 

స్వారోచిప, ఉత్తమ, తామన, రైవత, చాతుష, _వెవస్వత, నూర్యసావర్షిక, దవ 

సావ ర్థిక, (బహ్మానావర్షివ రుద నావర్షిక, ధర్మనావర్షిక , రౌచ్య, భ్ చ్యు మనువుల 

అంతర కాలపరిమితి క్షిజి కోట్ల సంవత్స రాలు. ఈ సంవత్సరాల కాలమే ఒక కల్పం 

అనబడుతుంది. యీ శ4కిలి కోట్ల సంవత్సరాలూ [బన్మూకు ఒక పగలు. దీన్ని ఉదయ 

కల్పం అని అంటారు. అనంతరంతిరిగి ఓలి2ికోట్ల సంవత్స రాలు నడిస్తే అది _బహ్మాకు 

రాతి. దీన్ని కయకల్సం అంటారు. అంటే 864 కోట్ల మానవ నంవత్స రాలు గడిస్తే 

|బవ్మాకు పగలూ రా తితోకూడిన ఒకరోజు కింద లెక్క అన్నమాట. ఇటువంటి రోజులు 

వాజ్మయ మవోధ్యకతుని 
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లీ65 అయితే |బవ్మాకు ఒక సంవత్సరం. అంకు కీ అతల 15 వేల 410 కోట్ల మానవ 

నంవత్స రాలు గడిస్తే బవహ్మాకు ఒక నంవథ్సరం గొడిచినట్లన్న మాట, ఇటువంటివి 

100 నంవత్సరాలై శే (బహ్ముకు పూర్ణాయురాయం. అంు గి కోట్ల, 15 లతల, 

41 వేల కోట్ల సంవత్సరాలు గడిస్తే |బవ్మా నగమాయు వన్నమాట. కల్చాల 
౧౧ గం వాలని ర . 

దృష్ట్యా (బవ్మా వమాయుశ్థాయ కాలం లో పగలు, రా|తిళ్ళుగా పరిగణించబడే 

వివిధ కలాల నంఖ్య 78 వేలకు పరిమిత మౌతుంది. ఒక కల్పానికి 482 కోట్ల 
నసలవళ చు కీ é సవ వ్ ౮ ' సంవత్చ రాల కాలమని అధర్వ వేద. (కింది మం[తంలో విస్పష్టంగా వక్కాణించింది 

“శతం కే అయుతం పోయనాన్ 

ద్వేయు గే తీణి చత్వారి కణ! 

ఇందాగ్ని విశ్యదేవాస్తేను 

మన్యంతా మవ్బాణీయమానాః ---(అధర్వ రి_1-2_91) 

(బహ్మ్మ, వద్మ, వరావా, శ్వళాది నామాలతో వివిధ కల్పొలకు నామాలున్నట్లు 

కనిపిన్తున్నది.  అయిస |బహ్మూ వకమాయుర్దాయంలో వచ్చే మొత్తం "8 చేల 
కల్పాలకు [క మానుగతంగా ఒక వదతి |పకారం నామాలు ఆరవిజూనం దృ 

- (ఏ = ౨ ఈ ఠి 2 

రెకేర్చడి వుండవచ్చును కాని అవన్నీ మనకు లభ్య మైనట్టు కనపడదు. 

అనలు స్వాభావికంగా సృష్టే ఇస లా నిచి|త మైనది. నూరోరిదయ, అస్తి 

మయాలు |కమబదంగా నిరత కాల[పకాంం జరుగుతున్నట్లు చం[దోదయ, అన 
ల థి వా ౧౧ వాలి 

నుయాలు ఢీ ణాభివృద్ది దిశలు | కమబద్ద్గ ౧గా జరుగుతున్నట్టు, అళ్వన్యాది బి! నక 

(తాలు (పతి ౨” రోజులకు (అధికమాసాన్ని విడిచి పెట్టి) వొక్కసారి చంద సామ్స్ 

ప్యొన్ని పొందుతున్నట్లు 'ముషొది 'ద్వొాదళ రానులు కాలబదా లె |కమంగా తూర్పున 
౧౧ Me 

ఉదయించి పశ్చిమాన అ స్పమిస్తున్న ట్లు భూమ్యాదిగోళాలన్నీ యితర (గవాగకు తా 

లన్నీ తమచుట్టూ తాము తిరుగుతూ తమ అధిదేవత చుట్టూ పరి|భమిన్తున్నట్లు 
నృష్టి మొత్తంలో అటు స్వరూవంలోనూ, యిటు స్వభావంలోనూ సైగం ఒకా 
నొక విచిళమైన చ కనేమి (కమంతో కూడిన పునరావృత్తి పూర్వక మైన వ్యవస్థ 

వున్నట్లు అగాధమైన ఆర్ష విజానంద్భ షా నేళాదు ఆధునిక విజ్ఞానంద్భ ప్లా కూడా 

మనం పరిశోధన చేస్తే మనకు గోచరమౌతుంది. 

“చరిత వునరావృ త్త మౌతుంది" అన్న వాక్యం సర్వసామాన్య ంగా 

అనేక నంద ర్భాలలో మనందరినోటా నలిగేమాట. ఆది యేదో అలవోకగా గాని, 

అపహామాషీగా కాని, ఊనుపోకశాని, సృష్టించిన మాటశకాదు. మనం అన్నమాట 

నుళ్ళీ అంటున్నట్టు, చెసిన పని మళ్ళీ ఎన్తున్నట్లు, చరి తణోనూ, నృష్టిలోనూ జరిగిన 
య ఎలి ౧౧ మ 

నంఘటనలే మీ మీ జరుగుతూ వుంటాయి. గత 116 సంవత్సరాల చరి తలో 

అమెరికాలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల విషయం యిక్కడ నేను బుద్ధిపూర్వకంగా నే 

మవోమథన సారామృతం 
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ఉటంకిస్తున్నాను. యివి యిటీవల శై టపడినవే. లింకన్ అనేవగిక్సి అమెరికా (పనిజె సిడెం 

టుగా 1860లో ఎన్నికయ్యాడు. సరిగ్గా 100 సంవత్సరాలగరువాన శెనెడి అనేవ్య 

1960లో అమురిశా అధ్యతుడుగా ఎన్నిక య్యాడు. పీగిద్దరూ కూడా తను భారోగలు 
అ 

తమ దగ్గర వుండగానే పవ వారంనాడే కాల్చి చంపబడ్డారు. ఇద్దరికీ కూడా గుండు 

తల్ రోనుంచే ఉంానుకు బోయింది, 

లింకన్ సెక్రటరీ పేరు కెనడి. స్మెకటరీ లింకన్ కు నినీమాకు వెళ్ల వద్దని సలవో 

యిచ్చాడు. శెనెడి సెక్రటరీ చేరు లింకన్. ఈ సెక్రటరి కెపడిని “ జెల్లాన్ "కు 

వెళ్ళవద్దని సలహా యిచ్చాడు. లింకిన్ను చంపిన బూత్ అనె వ్యక్తి సినీమావోలులో 

ల్రింకన్ను చంపి వేర్ హొస్లోకి పారిపోయాడు. కెనెడీని చంపిన ఆస్వాల్స్ 

వేర పొస్లో శెనెడీని చంపి సినీమాహోలులోకి పారిపోయాడు. లింకన్ తరువాత 

ఎన్నికై న (-పెనిజెంట్ పేరు జాన్సన్. కెనెడి తరువాత వచ్చిన (ెసీడెంట్ శే 

కూడా జాన్సనే. లింకన్ తరువాత వచ్చిన | పెసిడెంటు ఆండోజాన్సన్ 1808 లో 

జన్మించగా, శకెనెడీ తరువాత వచ్చిన [పెసిజెంటు లిండన్ జాన్సన్ 1909 లో 

జన్మించాడు, థింకన్ను చంపిన “బూత్ * 1515 లో జన్మించాడు. శెనెడీని చంపిన 

4 ఆస్వాళ్ల్ * 1018లో జన్మించాడు. వాంఠకులై న బూత్, ఆస్వ్యాల్డ్ లు యిద్దరు * 

కూడా వారిమీద విచారణలు పూ రి కాకుండానే చంపి వేయబడ్డారు. 

పేర్ణు శారుమారై నా మిగిలిన వివిధ సంఘటనలతో కూడిన విశిష్ట చర్చిత 

అంతా స్పష్టంగా కళ్ళకు కొట్టినట్లు అద్దంలోని [పతిబింబంనలె పునరావృ త్తంగా 

_ 

ఏ ఆం er మనకు కనిపిస్తున్నది. అసలు సృష్టిలోనే నవాజంగా యిటువంటి పునరావృత్తులు 

మాత మకాదు, విభిన్నా లైన నర్వ విషయాలలోనూ ఎచెతన్యవంత మైన వునరా 

వృ త్తి జరిగి తీరుతుందని ఆర్ష విజ్ఞానం వేనోళ్ల చాటుతున్నది. ఆధునిక వైజ్ఞానికులు 

నెతం, యీ పునరావృత్తి సిద్దాంతాన్ని నిర్దషంద్వంగా కాదని (తొసిపుచ్చే 

పరిస్థి తులలో లేరు. కాగా సృష్టి స్ఫి సితిలయాలు స్వాభావిక్నాల లెను, అవి మరెన్నో 

సార్లు వునరావృ త్తి శావడంకూటా స్వాభావిక మే. అనలు సృష్టి వ్యవస్థనే స్పునరా 

వృ త్మికలిగే అవకాళమున్నప్పుడు, సృష్టిమీద ఆధారపడి రూపొందే వివిధ సంఘటన 

లకుగాని, చారి[తక ఘట్టాలకు కాని పునరావృత్తి కలగదని చెప్పే అవకాశంలేదు. 

ఆర్ష విజ్ఞానంద్భ షా 'వనుతకాలంలో ఆరు మన్యంత రాలు గడచి, ఏడవ మనంత మ్ లప నా వ 
రంలో మనం వున్నామని చెప్పగలం కాని, యివ్పటికి మొత్తం, అసలు కలా లెన్ని , 

గడిచాయో చెప్పలేము. (బవ్మా, పచ్మూది కోల్పాలలో (బహ్మ, వచ్మాది పురాణా 

లవతరించాయంకు ఆ కల్పా లెప్పుడు వెళ్ళిపోయా యో, ఆ [గం థా లెప్పుడు అవత 

రించా యో, మనం చెప్ప లేము. 78 వేల కల్పాల నామాలు (క మబద్దంగా మనకు 

లభించినప్పుడు పన్తుత కల్చ్పమేదో మనం గుర్తించగలిగితే, |బవ్మా, పచ్మాది 

వాజ్మయ మవోధ్యశుని 
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కోల్పాలలో అవతరించిన పురాణాలగురింది కొొంతవర కె నా ఊట *" ం౦చడానీకవళాళం 

వుంటుంది. నసల్చొంగ: [ప్రళయంలో సర్వ్టన్వు ‘ao సాశ న మె; గట్లు పురా ఇాలు ఘూడా 

పోయాయంశే, అనంతర ఉదయ ౫ ల్పన్భష్టి వ్యవ్యలో తీగ వు లాణాలు అవత 

రించాయని చెప్పవలసివన్తుంది. అయితే అయా కల్పాంలలో ఫురాణాంవతరించా 

యన్నమాట. అవాన్త ఫివమనో, (పకి ప్తమనో (తోసిపార చేయవచ్చును కాని ఖగోీళ 

వ్యవ్యను, గ చైతన్య చేష్టావర్థవ్భును త్చ్చులిబీంబర మైన భూమ ఏడ ల సృ ఫ్పివ్యవశా 

వైతన్య చేష్టా స్వరూప న్వభావ సరిత్రామ్మ క్రమాలను మనం [తోసిపుచ్చలము. 

ఇక్కడున్నది వొకశు చిక్కు. “ మఖానడదతం "లో నప్త్రబుషులు వున్నప్పుడు 

మవాభార శయుద్దం జనిగింనశనీ అనుకుందాం, సప్తబుమషి. మండ 6౮0 ఓక సతతం 

నుంచి మరొక నశ[గంలోరి జరుగుతూనే వుంటుంది. ఇది ఒకే వొకసారి జరిగి 

ఆగిపోయే వ్యవస్థకాదు పుగరావృ త్తి వరంగా, యెన్నిసార్లయినా నట బ్ర చలనం 

జగుగుతూ నే వుంటుంది. ఈ ద్భ హై యిప్పటి కెన్ని నార్గు నప్త ముమిమండలం మఖా 

నక తంభోకి వ వచ్చి వెళ్ళి దో యొంగటి ఎవెళ్లూనీకులకై నా ఊపొాంచి చెప్పడానికి 

వీలులేని విషయం. కాగా, ఆర్ష విజ్ఞానం స్పష్ట్యా పురాణాల (పొచీశత్వంగురించి 

సాధి కాగీకంగా చెప్పాలంకు ఆయా పురాణాలలో వున్న వివిధ మన్వంతర ఖగోళ 

శాసాది విషయాలలో పగిళ్ధనచేసి సత్యాన్వేషణ చేయవలసివున్నది. 

[(బావ్మాణ, ఆరణ్య? కాలలోనూ, ఆప సభ ను*|తాలలోనూ పురాణ 

శోట్టం కురమోగించబడింది. పురాణ్రాలన్నీ ఆధునీ కా లని అభి పాయసడీన విమర్శకులు 

వై (గంథాలలో వున్న పురాణఃట్ట ప్రయోగానికి పాచీననునే అర్థం చెప్పి శమ 
పాదాలను సమర్థించుకున్నారు. వాస్త వానికి (బావ్మాణాదులల్ో "పేర్కొ నబడిన 

పురాణళ బ్ద౦ అస్థాద ౪ పురాణాలలోని వురాం వాచక మే కాని తద్భిన్నంకాదు, (కుతి 

స్యంితివు రా జతివోసాలన్న వాక గం కారం పురాణాల తశరువాశ నే ([బావహ్మాణారణ 

కాదులూ, (పాతిశాఖ్యలూ యితర సూ త గంథాలూ, కేదాంగాలూ?, ఉపనిషత్తులు 

అవగగించాయని చెప్పవలనివుంటుంది. అయిత వేరస్పరలిరుద్దంగా చరిత్రకు విరుద్దంగా 

స్వవచన వ్యాఘాతాలుగా కనిపించ విషయాలు అనేకం మనకు పురాణాలలో గోచర 

నౌ ఆాయి., ఉపనిషద్వా క్య్యాల (వన క్తులేశాక పాణిన్యాది మహర్షుల నామాలూ, జైన; 

బౌద్ద, ఇత” చార్వా్రా, పామండాదిమతాల ఖండ నంవంటి విషయాలూ వీటిల్లో మనకు 

గోచరమౌ తాయి. వీటిని దృష్టిలో "పెట్టుకున్నప్పుడు, ఆయా మహర్షుల మతకర్తల 
కాలం తరువాతనే పురాణాలు అవతరించాయని మనం ఆ మోదించవలసి వుంటుంది. 

వు రాణాలు (బావ్మాణాదులకంశు [(పాచినతమాలని మనం ఆమోదించినప్పుడు 

పరస్పర విగుద్దాలూ, లెదా చారిత్రక విరుద్దాలూ, న్వవచన వ్యాఘాతాలుగా 

వున్న వై విషయాల గురించి శెండు విధాలైన నిర్ణయాలలో యేదో 
చాలు 

మహోమథన సొరామృతం 
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వెక నిర్ణయానికి మనం రావలసి వుంటుంది. పురాణాలను లోతుగా పరిశీలించి 

నప్పుడు అవి అన్నీ భపిష్య పురాణణవలెనే భ విష్యద్వాణిగా అవతరించినట్లు మనం 

ఆ మోదించన౭సి వుంటుంది. ఆర్ష విజ్ఞానం ద్భ మార వేష విజ్ఞానం ద్భఫా థవీవ్య 

ద్విస.యక వాజ్మయం అసతరించడానికి పూర్తిగా అవకాశాలున్నాయి. కాగా 

పాణిన్యాది మహార్లుల (పన కానీ, జైన, బౌద్దాది మన [ప్రవక్తల (పసి కాని 

ఆధునిక విషయమనీపించు కున్నదేదై నా భవిమ్యద్వాణిగా ఆమోదించినప్పుడు 

వాటి ఉనికిని గురించి మనం ఆ వేపించవలసీన విషయమేదీ వుండదు. వురాణాలను, 

భవిష్యద్వాణిగా ఆ మోదించ లేనప్పుడు వాటిల్లు ఆఅమూలాగంగా వున్న వరమ 

వైజ్టానికాలై న వా_స్తవిక విషయాలను సైతం మనం వా స్తపీకాలు కావని, 

అ|పొమాణి కాలని (తోసివుచ్చిన ట్లవుతుంది. ఒకవేళ వురాణాలు భవివ్యద్వాణులు 

కావని మనం ఆమోదిస్తే, పాణిన్యాది మహర్షులకూ, జి నబౌద్దాది ముతక ర్హలకూ, 

సంబంధించిన ఆధునిక విషయ విశేషాలకు సంబంధించిన వివిధ [పగక్తులన్నీ (పఠతిప్తా 

అని మధ్యలో కలుపబడినాయని మనం ఆమోదించవలసీ వుంటుంది. కానీ యూ 

దృ ష్యాళూడా మరొకచిక్కు లేకపోలేదు. ఆధునిక విషయాలను ప్రకీప్తాలని మనం 

[తోసిపుచ్చినా, అత్యంత పాచీనకాలంలో జరిగిన-చరి[తలో యెప్పుడు జరిగా యో 

చెప్పలేనటువంటి, నరసింవోవతారాది కథలూ, (పహ్హోచాది చర్మితలూ, వారి పితృ 

చరితలూ వారివారి పూర్వజన్మలూ, భవిస్యజ్ఞన్న్మలూ మొదలై న విషయాలను 

గురించిన పరిపూర్ణ గాధలన్నీ భవిష్యద్వాణిగానే పురాణాలలోవున్నాయి. వీటి 

భవిష్యద్వాణి త్వాన్ని ఆమోదించలనివారు, అసలు భవివ్యద్వాణిత్వమనేదే [పకి ప్త 

మనీ అనక తస్పదు. ఈ విధంగా ఆర్ష విజ్ఞానాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా నత్యా 

న్వేసణా పరత్వం లేకుండా అడ్డువచ్చిన వాటి నన్నిటినీ _పకిప్తాలనో, పరికల్చితా 

అనో అంటూ పోతే అనలు పురాణ వాజ్మియన్వరూవ స్వభావాల గురించికాని 

త దూపంగా వేద వాజ్మయం గురించికాని, ఆర్హ విజ్ఞానం గురించి కాని మాట్లాడే 

అధికారం యీ విమర్శకులకు బొత్తిగా లేదని చెప్పవలసివ స్తుంది. న త్యాన్వేషణతో 

అర్హ విజ్ఞానంలో పరిశోధన చేసేశ క్రి సామర్థ్యాలు కాని, ఆ విజ్ఞానం గురించి అనలు 

ఆలోచించవలసిన అర్హతశాని యీ విమర్శక పరిశోధక ళిఖామణులకు అణుమాత 

మైనా లేదనీ నిర్ద్వంద్వంగా, నిన్పష్టంగా, మవాత్తర ఆర్ష విజ్ఞానిగా నేను యెలు 

గె_త్తి చాటవలసి వస్తున్నది. 

పురాణాల తత్వం 

పురాణాల గురించి స్కాందవురాణం పేర్కొన్న 'విషయాలనుఐట్టి చూ స్తే 

వేవ-భవిష్య-మార్కం డేయ- లై ౦గ-వరావా-స్కాంద-మత్స్య -కూర్మ-వామన 
(బవస్టీండపు రాణాలు పది కూడా వావ (పళంనా పూర్వకా లేనని, వీటిల్లో మూల 

వాజ్మయ మవోధ్యతుని 
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భూతు డ్రై శివుడే గిరాజిలుతున్నా ని తోనుంది. సమ్ష-భాగవత-నా రదీయ-గారుడ యా ౧ + 0 

వురాణాలు నాలుగూ సిష్టు మాహాత్మారన్ని వర్ణిం వని, _్రావ్మా వురాణం- పద్మ 
పురాణాలు రెండూ (బహ్మాను వర్ణి ంచేవని, అగ్ని పురాణం అగ్నిని నర్జిన్తుందని, 
(బసగ్బావైప ర్మ పురాణం, సవితృ దేవతను వర్థిన్గుందని తెలున్లుండి గతంలో ఒక 

రి పేరొ)_? వీవు న్ని సే, ౩ పిన > నా ఎర్కొ ఎట్లు షుపురాణాన్ని బట్ట చూస్త, వుశాణపివమయాలూ, త త్వాలూ 
యిందుకు భిన్నంగా గోచరమౌతున్నాయి. ఏమ్ణు-నారదీయ _ భాగవత-గరుడ. 
పద్మ - వరావాఫఘరాణాలు మవోవిమ్షు శత్వమావోత్మ్య [పతిపాదశాలనీ, (బవ్మ్నోండ- 
(బహ్నావైవర్త - మార్కండేయ _ భవిష్య - వామనేం (బావా పు రొరగ్రాలు సరవ్వతీ 
చతుర్ముఖ ర్చ శాను) మహాత్వ త్వాన్ని [ప ౧సించేవనీ, మత్స్య వా రూర్చ - లింగ _ 
శివ _- న్కాంద _ అగ్ని పుశాణాలు దుర్గా శివలింగ విఘేళ కుమార స్వాముల 
మావోత్మ్య వచ్చని [౫ పూర్వుకాలనీ పేర్కొనడం జరిగింది, నిమ్థ పురాణ వక్క_ణం 
(పకారం ఆరుపురాణాలు విష్ణుమావోళ్ళ | పతిపాద కాలు, ఆరున్ఫ రాణాలు (బవ్మా 
నూవోత్మ్య (సలి పాం కాలు, ఆరువు రాణాాలు శిన మాహోత్శ ర (పతివానకాలుగాను 
మన్నట్టు కనిపిస్తుంది. అయి జే మహోవిమ్షువును నర్షించ పురాణాలు సాత్విక వురా 
జాలని, అగి మోకు పదాలని, వాటికి ఉత్త మో త్తమస్థానం యివ్వడ 6 జరిగింది. 

(బహ్మానన్వ (పతిపాన కాంలై న ఆయం పురాణాలు రాజసిగుణ (పధానాలని అవి స్టోర్ల 
[నదాలని ఒక మెట్టు కందికిదించి పెరి ంచడం జరిగి ౧ది, శీివమావోశ్శ ర (వతిపాద 
కాలేన మిగిలిన ఆరు పురాణాలు కేవల తామన పురాణాలని యీ ఆరూ దుర్గతి 
దాయశకాలని వీటిని పన్నవారికి మలిపోతుందని అనలు యీ ఆరు పురాణాలను 
కలలోనై నా చూడకూడదని, సరి చవాడదన్న ధోరణిలో తీరన్మృ తాలుగా 
= ఇ స" 

ఇ 
ఎర్కొనబడ్డాయి. ఆర్ష విజ్ఞానం దృష్ట్యాగాని, వేదవిజ్ఞానం దృ్భష్టారగాని (బవ్మా,. 
మము, (0 సరూప న వ 
ము శివతత్య మావు త్య బవజముఖ గురూ ప న్వభావాల దృ ఫ్ల్యూగాని అష్టాదశ 
పురాణాల విషయాంశర్యం ద్య్భిఫ్ట్రగాని సాత్విక, రాజన, తామస, గుణపూర్వు 
క త్యాలతో పురాణ పిభజనచేసి ఆయాఖలి ఆంలను వేర్కొనడం వాన్టవంగా కనిపిం 
చదు. పురాణాలన్నీ కూడా (తిగుణాత్మకాలె. ఒక్క పురాణా లేకావు వాటి మూల 
మెన వేద వాజ్బయమంతా (తిగుణాత్మక మే. వెదవా బ్బయానికి, అర్హ విజ్ఞానానిశే 
కాదు మొత్తం సృష్టి కే మూలభూతు లనుకుంటున్న విష్ణు, (బహ్మ, మ హాళ్యరులు 
ముగ్గురూకూడా |తిగుణాత్ములే. నృష్టి స్థితులు రెండూ యెప్పుడ శే లయాత్మకా గె 69౨ గడ ౧ 
లయ్యా మో అస్సుడే అవి కేవల సాత్విక త్యానికే కాదు, రాజన, తామనళ్వాలకు 
సైతం ఆల వాలాలయ్యాయి. అంకు మంచి చెడులన్న విగాని, నుఖదుఃఖాలన్న వి 
కాని, వెలుగు చిళట్టుకాని సృష్టిలో నై సరి కా అన్నమాట. వాటిల్లో ఒక్కొక్క గ రు రా గ ౧ 
ప్పుడు పాచ్చుతగ్గుల వ్యవస్థ లేర్పడవచ్చును, అది వేరుమాట, సాత్విక, రాజన, 

నువోమథన సారామృతం 
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L నారదీయవురాణ అమృతనవనీతం 

తామన గుణతత్వ [పతిపొదకాల పేరుతో జరిగిన పురాణ గౌరవ, అగొరవ (పద 

మెన నిషయం నత్నొ్యస్వేవ ణా పత మెనది కాదు. అసలు సతార్రపివష్ణురణా వరమెన 

దంతకంశేకాదు. వేదాలన్నింటిలోనూ సాత్విక, రాజన, తఆెమసార్శకాలైన వివిధ 

మం తాలున్నాయి. ఈ మం తాలు దేవాధిదేవతలై న శేవల విష్ణు [బహ్మ మహే 
_ యాం (ac) (౪ 

శ్షరులకు నంబంధించినప్ మాత మేకాదు. తదితర. దేవతలకు నైలం సంబంధించిన 

విగా వున్నాయి. |బహ్మ సీమ మహాళ్యరులు సృష్ట స్థితిలయ కారకు లన్న ప్పుడు 

లయ కారకత్వం మ హేశ్చరపక్షం కలది కాబటి, మ హళ్వరుణ్ని తామసాళ్ళాకుడుగా 
రి 

కొందరు భావించివుంటారు, సృష్ట కారకత్వం (బహ్మాదికాబట్ల సృష్టిలో మంచి చెడు 

అన్నింటికి స్తానం వున్నది కాబట్టి కవల పినాళశారిత్వాన్ని |బహ్మాకు అఆపాదించ 
ద ఇ గారు చే . ర్త గె డి వ్ర శ్ర లక (బవా గను రాజనాత్ముకునిగా వర్కొని వుంటారు. అటు సి వ్యవస్థ కు, యిటు 

లయమవ్య వ స్థకు సంబంధం లేకుండా సృష్ట యొక్క కేవల స్ట్త్ సరవ క విషువు పరిమి 

తుడు కాబట్టి, విష్ణువును (వత్యః దృష్టితో సాత్విక స్వరూ పుడుగా భావించివుంటారు. 

అయితె అసలు సృష్టికి మూలభూతు డనిపించుకుంటున్న (బహ్మాను సృష్టి చడానికి 

మూలం ఆ శ) మహావిష్ణు పకదా ! విష్ణువుకు యిచ్చిన (పా ధాన్యాన్ని బట్టి చూచినా 

|బహ్మా మహేశ్వరు లిద్దరిక ౧ కు ఫిష్టువు గొప్పవాడు మా(ఎమే కాదు, వారిద్దరికీ 

కూడా నువోవిష్షు వే మూలభూతుడు. కాగా మవోవిష్టు కారక తానికి చెందని రాజన 

ఆామసశ్యాలు "కేవల [(బహ్మ్ మ హేశ్వరవరాలు యే విధంగా అవుతాయి + ఆర్ష 

విజ్ఞానం డాం ఆంతరంగిక మైన పరిశీలన చేయకుండా చె వై పివయాలఅను 

కొన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని (బహ్మ మహేశ్వరులకు రాజస తామసత్వా౭ను 

ఆపాదించినట్లు కనిపిస్తున్నది. చేతబడులన్నవి తుద (ప్రయోగాలు వామాచార 

పద్దతులు, మం[త శాన్హ్రం దృష్ట్యా తీ వనిరసనకు గురిలఅయ్యాయి. శైవమత 

పరంగా వామాచార పద్దతులు అతిగా వ్యాప్తి చెందడాన్ని దృష్టిలో "పెట్టుకొని 
ధి ఆవ లు లు 

అగ “ CR . అ = © శివునికి శామసశ్వాన్ని ఆపాదించినట్లు కనిపిస్తున్నది. వాస్తవం పరిశీలి స్తే |బవ్మా, 

విష్ణు, మహేశ్వరులు ముగ్గురూ శుద్ధ సాత్విక స్వరూవులే, జగన్నాటక సూత 

ధారి అని శ) మవోపిష్టువును సామాన్యంగా 'పేర్కొంటామే గాని, (బహ్మా: 

ముహేళ్వరులు సైతం జగన్నాటక సూ తధారులే. వాన్ఫవం పరిశీలిస్తే _బవ్మా, 

విష్ణు, మ పాశ్వరులు ముగ్గురికీ ఆయుధాలున్నాయి. విష్ణువు తన చక్రాన్ని 

యెన్నిసార్లు ఉపయోగించలేదు *? యెన్నిసార్లు దుష శిక్షణ చేయలేదు ? అదే 
౧౧౫ య (a) 

విధంగా (బవ్మా, మహేశ్వరులు మా[తం యెంతమంది రాక్షసులను సంవారించ 

లేదు. వేతబడులను, వామాచార [వయోగాలను, 'ము[దవిద్యలని మన మందరం 

నిరసిస్తాం. కాని వేదో కాలె న ఆఅగ్నేయ్మో స్తం, (దహ్మో స్తం, గారుడాస్త్రం, 

నాగ్నాస్త్రం, శూల|[పయోగం, గ దా పయోగం మొదలై న అనేక (ప యోగాలతో 

వా జయ మహాధ్యముని 
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పాటు విష్ణు చక్ర [ప్రయోగపర మైన సుదర్శన (పయోగం ఒనితం ఒకానొక విశిష్ట 

మైన, ఉన్నత స్థాయికి చెందిన చేతబడి (ప్రయోగాల వంటివే. యివి దున్టశితణార్థం 

యేర్చడి శతు వినాళనారం రూపొందించబడిన వివిధ మంత (ప్రయోగాలే. 

అయితే మహావిష్ణువు కాని, ముజేళ్వరాది 'దేవణలు కాని, మహోమాత గాయ తి 

వంటి స్త్రీ చేవతలు కాని, యిటువంటి మవాత్తర శక్తులను, దుష్ట శితణార్భం శిష్ట 

గ కణార్థం కేవలం లోక (శేయన్సు దృష్ట్యా మా|తమే వీటిని "విని యోగించినట్లు 

కనిపి స్తున్నది. అవనర మైనవుడు బేవత లందరూ తమవద్ద గల శక్తులను ఉపయో 

గించినవా 5, అనలింతెంనుకు? అటు దజిణావార, యిటు వామాచార [పయోగా 

లన్నింటికీ మూలభూతమైన వేడ వాజ్యయం యెక్కడా శివుని తామసాత్మ 

కునిగానూ, [(బహ్మును రాజసాతకుని గాను, వర్శించినట్లు కనబడదు. వాస్తవానికి 

వారిహరులకు భేదంలేదు. వారి హరనాధుణ్ని తిక్కన సోమయాజి. 

కీమస్థీమాలాం కిము కౌన్తుథం వా | 

పరి మ్యియాయ ౦ బహుమన్య సేత్వమ్ 

కిం కాలకూటక కిమువా యళోదా |! 

స ,నేర్టం గవ స్వాదువద పభోమే |. 

అని వర్ణించడం కొత పిసయం యేమీకాదు, హారివారుల అభీదత్వం తెలుగు 

వారు తిక్కన సృష్టి అనుకొనడ ౦ శుద్ద పొరపాటు, బుగ్వేదం పురుష సూక్తంలో 

ఒక్క వారిహార (బన్మాలకే కాదు, దేవగలందరికీ అభిన్న త్వాన్ని చాటడం జరిగింది. 

(ప ళ్యకించి ఆ మవహోఫణిశాయి అయిన వారికీ రాజఫణి భూవణభూమితు డై 

విరాజిల్లై వారునకూ అ భేద త్వాన్ని గురించి వురాణ వాక్కును ఉటంకించాలం కు 

నారదీయ పురాణంలోనే యీ అధిన్న త్వం యెలుగి త్రి చబాటబడిందని "పేర్కాన 

వచ్చు. “కిం లకణ* థాగవతా జజయం'జే కేనకర్మ ణా" అని మార్కండేయుడు 

పళ్ని స్తే, భగ వంతుడు భాగవతో త్తమ లక్షణాలు వక్కాణినూ 

“శివ పియాః శివానకాః శివ పాదార్చ నేరశాః 

(తిపుండ ధారిణో యేచశేవై భాగవతోత్తమాః ॥ 

వ్యవవారింతిచ నామాని వారేః శంభో రృుహాత్మనః 

రు.దావాలంకృతా యేచశీవై భాగవతోత్తమాః | 

ము యజంతి మవోదేవం (కతుభిర్భహు దకిణై 8 

వారించా సరయా భక్యా జేవ భాగవతోత మాః || 

శివేచ పరమేశేచ విష్టాచ పరమాత్మని 

సంబుద్ధ్యా (పవర్శంతే తేనై. భాగవతా; స్త ఎతాః॥ 

(నారదీయ పురాణం : పూర్వ. భా. ర్, అధ్యా.) 
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Lil నారదీయపు రాణ అమృత నవనీతం 

అని వారివారులకు అభేదం చాటడం జరిగింది. ఇటే విధంగా మరొక సందర్భంలో 

శివ కేశవులకు అభిన్న త్వాన్నీ చెప్పినవారికి, భావించినవారికి ఇహ వర సౌఖ్యాలతో 

పాటు మోక్ష[పాపికూడా కలుగుతుందని చేరొనడం జరిగింది. వారిహరుల 

అభిన్న త్వాన్ని వెద'వాజృ్మయంతో పాటు పురాణ వాజ్బ్యయం కూడా చాటుతున్న ప్పుడు 

[పశ్య కించి విష్ణుతత్వ బోధకాలని, సాత్వికాత్మ కాలని, భావించబడిన జరు పురాణా 

లలో వొకశున నారదీయ పురాణంలోనే హరహరుల అభిన్న త్వాన్ని చాటడం 
జరిగినపుడు శివతత్వ [పబోధకాలైన పురాణాలు తామసాత్మ కాలనీ, పరిళ్వా 
జ్యారలనీ యేమేమో (వాయడం అనా-రేయం కాదా? అ వైజ్ఞానికం కాదా! 

గ 
అ|పానూణికం కాదా? ఇంతెందుకు 1 (బహ్మ, విష్ణు, మ పాళ్వరులకు ముగండిక్ 

య మూరి త్వం. ర్ అభిన్నత త్వాన్ని చాటుతూ యేర్చడిందే కదా స తం లె 

ద శ్తా|కేయత్యాం ఒనెతం అత్యంత (పాచీన తర మైనే కాని కొందరనుకునే పురాణ 

కాలపు నాటిది కానేకాదు. ఈ దత్తా కయ శ్వ్యాన్ని శాస్త్రీయంగా కాని ఆర్ష 

విజ్ఞాన పరంగా కాని కాదని [తోసిపు చ్చ గలవారు లేరు. కాగా అసలు దేవతల 

లోనే సత్వరజన మోగుగ్రాల (పాథాన్యత లేనప్పుడు పురాణాలలో సాత్రిక_ రాజస. 

తామస_భేదాలను యేవిధంగా కల్పించగలము ? 

“తత్త్వమసి త్వమసి తత్”. “సోవాం వాంసి_అన్న వేచార్డ [పతి పాదక 

వాక్యాల ఆంతర్యాన్ని గుర్తించిన వారు (బవ్మా విష్ణు మహెళ్యరుల విభిన్న త్వాన్ని 

పరిగణించలరు. “శివో వాం,” “అహం | బహ్మస్మి,' “విష్ణ పహాం” వంటి అర్హా 
ద్వైత వాక్యాలను కాకుండా “శివోడవాం, అవామేవ శివ “అహంబహ్మోస్మి-, 

[బహ్ముపవ అవామస్మి,” “విష్ట్వహాం, అవా మేవ విష్ణుః,” వంటి పరిపూర్ణ సార్థక 
ఆర్ష విజ్ఞాన అదె ఏత వాక్యాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆలోచించినప్పుడు (తీిమూర్తుల 

మత విభేదాలను నిజ్ఞులెవరూ పరిగణనలోకి తీనుకొనబోరు. అచై త సిద్ధాంత 
మన్నది ఆదిశంకరులు కొత్తగా రూపొందించిన సిద్దాంత 'ముమీకాదు. అసంత మైన 

వేద విజ్ఞాన ఆంతర్యాన్ని గుర్తించి |వ్రవచించబడిన మతమేశాని అదె శమనం 

వేద భిన్నమైన అపూర్వ మతమేమీ కాదు. అనలు శివో౭వాం, అవాం 
(బవ్మోస్మి- వివ్ష పవాం వంటి మాటలు యెవరు పడితే వారు ఉపయోగించడానికి 
పీ లెనవి కావు. కొంత కాలంగా కాహాయాంబర ధార్నులెన (పతివారూ కీటిని 

ఉచ్చరిస్తూ ఉండజవచ్చునుగాని అవి సార్థకంగా ఆతి పాచీనకాలం నుంచి ఉపయో 

గించబడడం లేదు. వాన్తవానికి శివ పరమెన శక్తు అన్నింటినీ సంపాదించిన 
వాడ “ళివోఒహం” అనడానికి అర్హుడవుతాడు. |బవ్మావరమైన శక్తులన్నీ 
తనవశం చేసుకొనగలవా డే “* అహాం (బవ్మోస్మి " అనడానికి సమర్త డొ శాడు. 
ఇదేవిధంగా విష్లుశ కులన్నింటినీ సాధించగలిగినవాజే “వి వ్షవాం” అనడానికి 

వాజ్భియ మవేోధ్యజుని 
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యోగ్యత నంపాదించుకుంట+ాను. ఇటువంటిళర్తు లేమీ నంపాదించకుండానే ఆయా 

వాక్యాలను ఉచ్చరించడం ఆగ్గవిజాన సనమ్షగం కాదు. 
| _ యి ఇ © 

నరసింహకని పౌం,జర వానుదేవుని నంవోగ సంద ర్భంగా యీ కింది 

సద్యం (వాయడం యెంతోనముచిత ౦గా ఉన్నది. 

చింతించి “యచ్యుతో౬ఒవామ 

నంతోతవాం వారిరవామ్ము రాగి గవాం (శ్రి 

కాంతో డవా”మ్మను నాతని 

నంత ం౦బందించె దానవాంతకుు.ండంశన్ 

(నార. 8897 పుట, 76 గ్) 

దీని వల్ల ఒక్క సన్యానులే కారు యెంత మహోళ క్షి సంపన్నుుజెనాసనే అ మవో 

ఫిముళ కి సము చృయాన్ని సంపొాదించకుం౧ంచా ““అచ్యుతో ఓవాం” వంటివాటి 

నుచ్చరించరాదని స్నష్టసడణం లేచా ? ఒక వేళ వారు ఉచ్చరించినా పాపాత్ళు 

లై గే నంహార యోగుల ని తేండంలేదా ? కాగా వేద వాబజ్బయాన్ని (పతి 

జెంబిం చిన ఆర్ష ఫీజ్ఞ"న సాంశేతికాత్నకాలై న సురాణా లేవె నానే ఒకే ఒక్కా 

కోవకు చెందిన వనీ ఏకైక సరమార్థం కలవనీ మనం నత్యనమ్మత ౦గా భఛాఫించ 

వలసి ఉంటుంది, 

నారదుడు 

నాదీయ పురాణ కర యెన నాగదుణ్ణి మామూలుగా మనం మవార్షి 

అనుకుంటాంకాని అశడు మహార్షి మృాతుడే కాడు, అనలు దేవర్షి. |తిలోకసంచారి. 

తికాలజ్ఞుడు. మానూలుగా మనం (శ్రీ మవోవిష్టువును జగన్నాటక సూ|త్రధారి 

అని అంటాంకాని లోతుగా పరిశీలిస్తే నారద మహార్షికూడా ఒక విళిష్టతకల 

జ”; న్నాటక నూశధారిగానే మనకు దృగ్గోచర మవుతాడు. దాచావు నారదుని 

పాన లేకుండా దమ ముష్టసంవోరమూ, యే శిస్టర డ్రా లేదనియు చెప్పవచ్చును, 

నారదుడు | బహ్మాకంఠళ (ప దేశంనుంచి నంజనితు డజయ్యాడని (బహ్మూవ్రైవర్త 

పురాణం పేరి గా (బహ్మా తొడనుంచి ఆవిర్భవించాడని భాగవవం పేర్కా 

న్నది. _ బవ్మా వైవర్త పురాణంలోనే వేరొకచోట [బవ గడుపు తిక మొన 

(ప్రియను వివాహం చీచుకోగా ఆ (పియా (బవ్మాలకు నారదుడు సంజనితుడై 

నట్లు మరొకపిధంగా ఉన్నది. భాగవత. [వనచనం [పకారం చూ స్తేనే నాగ 

దుని జన్న యింకొక విధంగా సేరొకచోట కొన్చీస్తున్నది. అది యిది. ఉపబర్హణడు 

మన+*మథన సా రామృ తం 
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అన్న వేరుతో ఒకానొక గ౦ధర్వు డుండేవాడు. అతడు నుందరాంగనలకు 

లోలు డె [పీయుె కీడిన్తూ ఉండేవాడు. విశ్వ సష్టలై_.న | బహ్మలు దేవన|శం 

అనే యాగం చేస్తూ (శ్రీ మహోవిమ్షువు కథలు గానం చేయడాని క్రై గంధర్వులనూ, 

అప్పరనసలనూ అవ్వోనించారు. గంధర్వుడై న ఉపబ ర్ల ణుడు నెతం గంధర్యగణంతో 

కలిసి వెళ్ళి కొంత సేపు గానంచేసీ అక్కడ ఉన్న అప్పరోవనితలను చూచి మోహి 

తుడై గానాన్ని విడిచి వెట్టి వెళ్ళాడు. అందువల్ల “నీవు శూ ద యోనిలో పుట్టవల 
a ర గా A) 

సిందనీ ఉవబ రణుని [బిహ్మ శపించాడు. ఆ తరువాత ఉవబర ణుడు ఒక చానికి 
రా ఉంచ 

పుట్టె అనంతర జన్సలో శాఫవి మోజనం జరిగి అంతకు పూర్వపు జన్మలో అంశ 

గంధర్వుడె న ఉవబ ర్రణుడుగా చి తశుద్దితో (శీ, మవోవిషు సంకీ రనం చెసినందువ ౨ 
= బూ పై ధ్ (0) ణ - ౧౧ 

నారద మవారి గా జన్మించాడు. 
| యి (© 

"దిబ్బ 
హ్! 

క 
గె 1 నారదుడు పూర్వజన్మంభో వేదవాదుల ఇంటిలో చదాసికి పుట్టిన ఒకాన్ 

వ్యక్షిగా చాతుర్మాన్య (వతంతో ఏకాంతవానం చేన్తున్న మవార్దులకు పేచర 

చేన్తూ ఉండేవాడు. చిన్నతనం నుంచీ మసార్హుల నే ఆ[శయించి ఉండడంవల్ల ఆ దాని 

పుతునికినై తం (బన్మాజ్ఞానం అలవడింది. అతని ల్లి పాలుపితుకుతున్న సమయంలో 

పాముకాటుతో మరణించింది. ఆ విధంగా సంసారబంధం తెగిపోవడంతో ఆ దాసీ 

పుత్రుడైన |బహ్మజ్ఞాని మహచానందం పొంది ఉత్తరాభిముఖుడై [పయాణంచేని 

ఒకానొక మవోరణ్యంలో (ప వేళించి అక్కడ మహేశ్వరుని గురించి తవన్సు చేస్తూ 

కూర్చున్నాడు. అప్పుడు ఈశ్వరుడు (పత్యకమైనా అతడు చూడ లేకపోయాడు. 

అనంతరం అతడు ఈశ్వరునికొక రూపాన్ని కల్పించుకొని మనస్సులో నిల్చుకుంచా 
మని |పయత్న౦ం చేశాడు. కాని అది అతనికి సాధ్యం కాలేదు. “మవార్షి వర్యులు 

చూడగల్లిన నా రూపాన్ని నీవు చూడలేవు. ఈ సృష్టి అంతా లయం చెందుతుంది. 

అప్పుడు నీవు యీ దేవోన్ని పరిత్యజించి ముందు జన్మలో నా అనుమతితో నా 

రూపాన్ని చూడగల్గు తావు.” అన్న మహేశ్వర వాక్యం అతనికి వినవడింది. కొంత 

కాలానికి పళయం రానే వచ్చింది. అప్పుడతను కర్మ స్వరూపమైన ఆ దేహాన్ని 
పరిత్యజించి హారిక్ళ పావనంలో శుద్ద సత్యమహాత్యంతో నిండిన చేవాంలో [వవ 

శించి (శ్రీ మవోవిష్టుమూ ర్రిలో నిద్రపో వాలని ఇచ్చగించే |బహ్మ ఉఛ్వాస నిశ్వానల 
వెంట (బవ్మాలో (ప వేశించి (బవ్మా (పాణంతో మరీచి పభ్ళతి మునిముఖ్యులతో 

పాటు ఆ దానీపుతుడై న |బవ్మాజ్ఞానియే నారదు డె పుట్టినట్లు భాగవతం ేర్కొం 
టున్నది. 

వరావా పురాణ కథనం ప్రకారం సారన్వతుడ నే పేరు కలిగిన (బావ్మాణు 

డొకడుండేవాడు. ఆ సారస్వతుడు సంసార భారమంతా తన కొడుకుమీద సెట్టి 

వాబ్బయ మవోధ్యతుని 
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అడనికి వెళ్ళి నిషువు నుశేశిచి ఘోరమెగ తపస్సు చేళాదు. (శ్రీ మవోవిషువు 
£9 ఏ న్ ౬ 

(సనన్ను రై. (పశ్యతమె సారన్వతు నుద్దేశించి నీకేం కావాలో వరం వేడుకోవల 

సిండని చెప్పగా అప్పుడు సావన్వతుడు (శ్రీ మవహోనిష్టువు సాయుజ్యా న్నే-నిశ్తా రతి 

సన్ని పొత త్వా న్నే అభిలపించాడు, అప్పుడు @) మవేశిష్లువు “నాకు అతి సన్ని 

హితుడై నాతరువాత ఉండేవాడు బహ. నీవు [బవ్మాకు వు[తుడవై జన్మించి 

నా సాయుజ్యాన్ని పొందగలవు” అని అన్నుగహించాడు. అం తేకాదు “నీవు పిళ్ళ 

దేవతలకు “నారము”ను అంతే నీటిని యెల్లవ్పుడూ యిస్తూ ఉంటావు, కాబట్టి నీవు 

నారదుడవని (పనిద్ది పొందుతావు” అని వరం ఇచ్చినట్లు తెలు స్తున్నది. 

భాగవణంలోనే మరొక సందర్భంలో పేర్కొన్న చాన్ని బట్టి చూస్తే అనలు 

శ్ మహావిష్ణువే నారదుడ నే దేంర్దిగా సుట్టి కర్మనిర్నో చక మైన వై చనన తంత్రాన్ని 

పర చించినట్లు శతెలున్తుస్నది, నారద మనా ర గురించి భాగవత. వరావాసురాణ. 

మార్కంోకేయ సురాణాది [గంఛాలవ ల్ల అనేక విధాలైన మరికొన్ని విశేషాలు 

శెలున్తున్నాయి. ఆ పిశేసాలన) సం|గవాంగా యిక్కడ కోడికరిస్తున్నాను, 

“నారదునికి వంసారంకాని నంతతికాని అనలు లేనేలేదు. అశడు అస్థలిత 

[బవ్మా చారి. అగనికి యే లోకంలోనూ = న్ఫీగత్వం లేదు. ఇందుకు కారణం 

దతుని శాపం. నారదుడు “మవాతి” అనే పేరుగల వీణమీద సదా మవో 

నిష్ణునామ గానం సన్నూ (తిలోశాల్లోనూ సంచరిన్తూ ఉంటాడు. ఆయా 

లోకాల్లోని విళశీమాలు 'శెలునుకుంటూ అననర మైన వారికి తనకు చేతనైన 

ఉపకాగింసస్తూ ఉంటాశు. ఆపగల్లో చిక్కుకున్న వారికి భగవద్విలాసాన్ని 

గురిం చి చెప్పి వారి హృదయాలలో శాంతి గలుగ చేసాడు. ఒన్ ప్పుడు అకంపనుడ నే 

వాడు గన సుతుడు మృత్యు వాగ వడ గా మయేడున్తుంచు నారదుడు అశగనివద్దకు వెళ్ళి 

మృత్యు స్వభావంగురించి వివరించి అశనికి దుఃఖోపళమనం శాసించాడు. సృంజ 

యుడనే వానికి పోడశ రాజుల చరి న వివరించి అశని విచా రాన్ని రూవుమావీ చని 

పోయి” సంజయుని కుమాగుని (బతికించి తిరిగి అగనికి పు] తభిత. పెట్టాడు. పారణ్య 

కళిపుని భాగ్య మైన లీలావతిని యిం|దును నంవారించాలని చూడగా నాగదుడు 

అడ్డుపడి లీలావతి సద్గుణ్రాలనే కార అమె గర్భంలో “పెరుగుతున్న మవోవిస్టువుకు 

వగమ భక్తా గేసరుడు కానుగ్న | ప్హోదుని పిషయం చెప్పి ఆమెను సండకించాడు. 

అనన మైనప్పుడల్లా ధ రాజుకు వత్యవ్యమె యొన్నెన్నో హిశవులూ, నలపహోలూ 

బోధించాడు. రామంద్మణు లిద్దరూ ఇ౧|దజిత్తు ప్రయోగించిన నాగా(స్త్రంతో 

బంధితులుకాగా నా్దుకు ప నచ్చి గరుగ్నంతు జి (పార్టి ౧చవలసి-దిగా రానములవ్మణు 

ణకు బోధించి వారిని నాగా స్త్రనిముక్సులను_ కావించాడు, ఇదే విధంగా నారదుడు 

మవోమధథన సొ'రామృతం 



Lvi నారదీయవురాణ అమృతనవనీతం 

అ నేక మందికి అనేక విధాళై న ఉపకా రాలు చేశాడు. స్త్రీల నోట్లో మాట దాగ 
దన్నమాట నిజమో కాదో చెప్పలేము కాని _ (స్త్రీల నొట్లో నువ్వుగింజె నా నాన 
దన్నమాట యే మోగాని నారదమపహార్షి నోట్లో మాతం యేఒక్కమాటకూడా దాగదు. 
ఎంత రవాన్యమెనా గూఢాతిగూఢ మైనా వివయమెన నశే తాను ఇతరులకు చెప్ప 
కుండా ఉండలేడు. విష్ణువు రామావతారం ఎ త్తబోతున్నట్లు నారదుడే వాల్ఫీ కికి డా 

—0 

ముందుగా తెలియచెప్పాడు. లోకంలో సామాన్యంగా తగాచాలు వెళ్లు వ్యక్షిని 
క అగ inf స్ 

a herd జూ జా. (జీ 
నారదుడనడం వరిపాటి. ఇక్కడి వక్కడా అక్కడి విక్కడా చెప్పి గంపులు పెట్టడ౦ 
నారదునికొక నరదాః, అనలు తగాదాలు పెట్టకుండా నారదుడుండలేడు. అందుకే 
అతనికి కలవాభోజనుడు అనే పేరు వచ్చింది. తగాదాలు పెట్టడం నారదుని] 
మహాదానంద దాయకంగా కనిపిస్తుంది. దణట్ త్రగాదాలమారి వాడై నా యునాని 
నెవ్వరూ? అగౌరవపరచిన నంఘటనలంతగా కనిపించవు. ఒకవేళ నావదుడు ఎటు 
వంటి తగాదా పెట్లినా లో శేమం దృష్టూర చెటినశు కనిపినుంది గాని తొద్భిన్న, గా ము ర్త రు ౧) అ శ 
కనిపించదు. 

జలంధరానురుణ్ణి యెంతోమంది దేవలలు (వపయశ్శ్ళం=ని జయించలే? 
పోయారు. చివరికి వారంతా నారదునితో తమ గోడు మొర వెట్టుకున్నారు. 
నారదుడు అంతా విని శలపంకించి తగిన ఉపాయం ఆలోచిస్తానని చెప్పి 
వారిని ఓదార్చి సాగనంపి సరాసరి జలంధరుని వద్దకు వెళ్ళాడు. వెళ్ళి 
అనేక విధాల అతన్ని స్తుతించాడు. “జలంధరా! నీకు అళ్వఎత్నాలూ, గజ 
రత్నాలూ, సౌధ రత్నాలూ, యింకా యింకా అనేకం ఉన్నాయి నమ స్ట భోగ 
థాగ్యాలూ ఉన్నాయి. కాని నీకు జాయారత్నం లేదు.” అని అసలు 
లోపాన్ని యొత్తి చూపించాడు. “ఆ లోపాన్ని నే నే విధంగా తీర్చుకో వాలి. 
నాకర్గురాలె సతిగా ఉండదగిన పడతి ఎవ్వరు ? * అని జలంధరుడు నారదుణ్ణి 
(పన్నీంచాడు. అప్పుడు నారదుడు “ శృ శానంలో ఉండే మహేళ్ళరుడికి 
జగత్సుందరి యైన పార్వతి యెందుకు? ఆమెను నువ్వు పట్టుకో” అని సలవో 
యిచ్చాడు. వెంటనే జలంధరుని హృదయం పార్యతికోనం ఆరాట పడింది. అందువల్ల 
శివ జలంధరులకు యుద్దం తప్ప లేదు. ఆ యుద్దంలో జలంధరుడు దుర్శరణం 
పాలయ్యాడు. ఒకసారి నారదుడు గరుడుని వద్దకు వెళ్ళి “నీ బల మెక్కడ ! 
సర్పాల బలమెక్కడ ? నిన్ను కన్న తల్లి వారికి దానిగా ఊడిగం చేస్తూఉంళే నీవు 
మిన్న కుండ డం గొరవవదమేనా ” అని గరుడుణ్ని పుగికొల్పాడు. చానితో గరుడ 
సర్పవై_ రం యేర్చొడి గరుడుడు నెర్ప వినాళకుడుగా రూపొందాడు. ఉతథ్యుని 

వాబ్బ్బయ మవోధ్యమని 



నారదుడు Lvil 

కాలయవనుడ నె మైచ్చ రాజు మహాబలవంతు డె గర్వపోతుగా నా ఆంశటివాడు 

లేడని రొమ్ము విరచి తిరుగుతున్నాడు. (శ్రీ కృషుడు జరాసంధుని పీ చమడచి 

తరువాత నార మవార్షి "కాలయననుసె వద్దకు వెళ్ళి “ (శ్రీకృష్ణుడు జ రాసంధు శి 

ఓడించానని మవోగర్వంతో విజ్ఞవీగుతున్నాడు నీవు (శ్రీకృష్ణుని యెరుగవా॥! 

లేకపో కే తెలిసికూడా భయపడి పిరికిపంద వై ఊరుకున్నావా?” అని పురికొల్చి 

"కాలయవనుడు మధురాపురం మీన వండెతృట్టుగా [పోత్సాహ పరిచాడు. దానితో 

కాలయవనుడు మధురసె దండెతి, ము చుకుందునివ ల్ల సంహాగింవబడ్డాడు. 

సత్యభామ కోగికవె దేన పారిజాశాన్ని (శ్రీకృష్ణుడు తీః ఒకొని వచ్చి ఆమె యింటి 

ముందు పెట్టడం నాదుడు కాణంగా నే. చెట్టు మాతిమె అక్కడ ఉంటి 

ఆ పారిజాత వృశ పుప్పాంన్నీ తెల్లవారేసరికి | పతినిత్యమూ గుక్కిణి యింట్లో 

ఉండడం సు] ససిర్ద మెన పి యమే 
లు ఈ === 

ఒకి సాడు ఇంద సభలో రంభఖాదులు నునోహానగంగా గానం చన్తూ నృత్యం 

చేస్తుండగా నాదు ఉక్కడిక వెళ్ళాడు. కొంత సేవైన తరువాత ఇందుడు 

నారదుణ్ణి చూచి “మునీం| చా! నీ యెవరి గానం నచ్చింది?” అని (పళ్నిస్తాడు. 

అప్పుడు నారదుడు “ ఎవ్వగు వోవ భావాలతో సెట్టి వీగుతారో వారి సంగీళం 

బాగుంటుం”దని సమాథానం చెప్పుతాడు. అప్పుడు సనెక్కువంకు నేనెక్కువనీఅప్పకో 

వనిత లంతా తమలో తాము వాదులాడు కుంటారు. చివరికి చారిలో యెవరు గొప్ప 

వారో నాషదుడే నిర్ణయించాలని ఇం[దుడు కోరతాడు, ఆప్పుడు నారదుడు య్. 

ననిత దూ ర్వాస మహార్షిని చలింప చేయ గలుగుతుందో ఆమె గొప్పది అని నమా 

ఛానం చెపుతాడు, అప్పుడు వపువు అనే అప్సరోవనిత ము -ర్వాసుణ్జి నేను చలింప 

చేయగలనని వెళ్ళుతుంది. మవ"తపోనిమగ్ను వై ఉన్న దూర్వాస మహర్ధి 

వద్దకు వెళ్ళ గానంచేస్తూ అగనికి గపోభంగం కలిగిన్తుంది. అప్పుడు దూర్వాస 

మవార్షి వపువును పకి రూపం దాల్చి భూమిమీద జన్మీంచవలసిందిగా శపిస్తాడు. 

తరువాన వవువు (పార్టించగా భారతయుద్ద సమయంలో అర్జునుని బాణావాతిచే 

వతురాలవై శాపవీముక్త బొందగలవని అను గపాస్తాడు. 

నమవనీోభారశతాన్ని బట్టి నారనమవహార్షి మహిమ యుంతటిదో యో కింది 
ఠి "ou 

కొంగకాలం నారద పర్వతు లిద్దరూ నృ ౧జయునివద్ద ఆతిథ్యం పొంది వెళ్ళ 

బోతూ సృృంజయుని కెదై_నా ఉప కారంచెయ్యాల నే దృష్టితో యేదైనా ఒక వచం 

కోరుకొమ్మంటాగు., అప్పుడు సృృంజయుడు Hay అను[గ వాం ఉంగడంకోంకు నాకు 

మవోమథన సారామృత 0 
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చేరే వరంతో వనేముంది” అని అంటాడు. అప్పుడు నా“దుడు సంతోషించి “నీకు 

దేవతలను మించగల పు[తుడు సంజనితుడవు తాడు” అని వరమిసాడు. నారదుడు 

వరమిచ్చిన వెంటనే “అయితే ఆ వును పు[తుడికి అయుమ్మాలం తక్కువ” అని 

పర్వతుడంటాడు. వర్వతుని వాక్యం విని రా జెంతో దుఃఖతుడవు తాడు. సృంజ 

యుని మీద ఉన్న కరుణతో నారదుడు అను[గహించి “ఇం దుడు నీ కుమారుణ్ని 

చంనవుతాడు, అప్పుడు గన్ను నీవు సృృరించుకో. నీ వు తుణ్ని సీకు వునసవితునిగా 

చేసి నీకిసాను.” అని చెప్పుతాడు. అనంతరం నృ ౧జయునికి పుుతుడు జన్మిస్తాడు. 

ఆ వు[తుని నిస్టీవనాదులు అన్నీ నువర్ణమయాలుగా ఉండడంవల్ల “నువర్ణవీ వి” 

అని ఆ జాలునికి పేరు పెట్టారు అతని నిప్టీ ననాదులన్నీ ఎప్పటికప్పుడు బంగారంగా నే 

ఉంటూ వచ్చాయి. అయితే సువర్ణ ష్లీవి శరీగం అంతా బంగారమెనని భాఎంచి 

కొందరు చోరులు అతనిని చంపి కోశారు. అప్పుడు సృంజయుడు నారదుని స్మరించు 

కొనగా నారదుడు (పత్యతమై దొంగలు చేసిన దుష్కూత్యాన్ని తెలియ జేసి ఆ 

బాలుని | బతికించి నృంజయునికిచ్చాడు. అనంతరం కొంత కాలానికి నువర్గష్టీ విని 

చూచి మహేందుడు అనూయపవడి బృవాస్పతితో ఆలోచించి నువర్ణష్టవి వనవివోరం 

చేస్తున్న సమయంలో తన వ జాయు భాన్ని శార్తూ ల రూపంలో వంపి అతన్ని 

చంపిసాడు. అప్పుడు సృంజయుడు నారద మహర్షిని సృగించగా అతడు (పత్యతమై 

నువర్లప్సీవిని తిరిగి |బతికించి నృంజయునికిచ్చాడు. 
CCEA 

వరావావురాణాన్ని పరిశీలిస్తే ఈ (కింది విశేషాలు మరికొన్ని తెలున్తు న్నాయి. 

నారదుడొకసారి రావణానురుని వద్దకు వెళ్ళాడు. రావణుడు నారదుడిని ఎంతో 

గౌరవించి. ఏమిటి విశేషాలని అడిగాడు. అప్పుడు నారదుడు “రావణా! నీవు 

నరుల్న ౦దరినీ జయించావు. దానివల్ల నీకు లభించిన లాభ మేమిటి ? చేవతలంతా 

ఎంతో గర్వించి వున్నారు. వారిలో యమధర్మ రాజు మరీ మవోగర్వంతో ఉన్నాడు. 

వారినందరినీ ఓడించు' అని రావణానురుణ్ణి వురికొల్చి దేవతల మీదికి రావణుడు 
యుద్దానికి వెళ్ళడానికి ముందుగా నే గబగఖా నారదుడు యమధర్శ రాజు వద్దకు వెళ్ళి 

“రూబావా ! రావణానురుడి గర్వం ! వాడు నీమీదికి యుద్ధానికి రాబోతున్నాడు. 

వాడి పొగరు అణచి పార వెయ్యి” అని యమధర్మ రాజుతో చెప్పాడు. అప్పుడు 

యమధర్మ రాజుతో జరిగిన యుద్దంలో రావణునికి గర్వభంగం జరిగింది. 

మహిషాసురుడు కారణంగా దేవతలు యమయాత" పడుతున్నారు. అత 

నితో ఎంత యుద్దంచేసినా చేవతలతన్ని ఓడించలేక పోతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో 

నారదుడు మలయ పర్వతం మీన ఉన్న చేవీస్వరూపిణియైన నారాయణి వద్దకు వెళ్ళి 

“విన్నావా, మహిషాసురుని కళ్ళకావరం, వాడు నిన్ను వివాహం చేసుకుంటాడట. 

వాబ్బాయ మహాధ కుని 
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వాడిని నంహరించు” అని నారాయణికి చెప్పాడు. ఆ మాట నా రాయణితో చెప్పి 

వెను వెంట నే బయలుదేక మహిషానురుని వద్దకు వెళ్ళి “ఓ అనుర రాజా! మలయ 

పర్వతం మీదఉిన్న నారాయణిని సతిగా స్వీకరించని నీ యొవగం యొవనమేనా ! 

నీకెంత బలపరా కమాలుండి యేమిలాభం ! ఏ విధంగానైనా నీవు ఆమెను నివాపొం 

చేనుకో [” అని చెప్పి మాయమయ్యాడు. అవంచరం మహిషాసురుడు తనను 

ఏవాహాం వెనుకోవలనిందిగా నారాయణికి సందేశం పంపించాడు. చిట్టచివరికి 

చెపీ మహాషాసనురులకు నువశయుద్దం జరిగింది. ఆ యుద్దంలో మహెషానురుడు 

సంవారింపబడ్డాడు. 

నారద మహార్షి ఒకనారి సరదాగా "శత ద్వీపాన్ని చూర్దామని వెళ్ళాడు, 

అక్కడ మాఛాకారులు అ నేజమంది విష్ణు రూప్పులుగా గోచరం కావడంతో 

వారిలో అనలు మహావిష్ణు వెనరో గురి ంచలేః విష్ణుమూర్తిని | పార్టించాడు. 

అప్పుడు విష్షువు (పశ్యతమై నీ కేమి వనం కావాలో కోలటుకో మన్నాడు. అప్పుడు 

నారదుడు నాకు సిష్టు మాయలు తెలియ జేయవలనిండని కోరాడు. అప్పుడు విష్ణువు 

సరే అని నారదుణ్ణి “అదుగో డగ్గరలో ఒక చెగువుంది. ఆ చెరువులో స్నానంచేసి రా!'' 

అని చెప్తాడు. అస్పుడు నారదుడు వెళ్ళి ఆ చెరువులోమునిగి లేచేసరికి (స్త్రీ రూవం 

దాల్చుతాడు. అనంతరం నారదుడు (ప్రీగా చారుమతి అన్న పేరుతో కాళిరాజుకు 

కూతురుగా జన్మిస్తాడు. ఆ చారుమతికి శిబిరాజుతో నివావామవుతుంది. చాగుమతి 

శిబి రాజులకు నగ్భజిత్సి, విసబిత్తి, విచ్చిత్తి, చారువ[క్రుడు, చిత్తుడు, అనే కుమా 

గులు ఫుడ తారు. ఈ స్పుతులు తం|డితోకి లిసి అనేకమంది రాజులతో యుద్దాలు 

చేస్తూ వారిని ఓడిసారు. చివరికి తమ తాశ అయిన కాశీరాజు మీగకూడా వీరు 

దండెత్తు శారు, అయితే కాళిరాజు చేతుల్లో ఏరు వాతులుకాగా బారుమతి భర 

పు శవిపీన్ణె మవో దుఃఖళ యె చితి పేర్చుకుని అందులో దూకబోగా తన పూర్వ 

*పమైన నారద రూపం లభించింది. స్వనస్వరూవం పొందిన నారదుడు మవోళ్చర్య 

పడి ఇదంతా కలయా ! |భాంతియా ! అని ఆలోచిం చి చివరికి ఇదంతా విష్ణుమాయ 

అని (గహాన్తాడు. 

గ్గ 

దేవీ భాగవగం నారద పరంగా నే పిష్ణుమాయ గుగించి ఈ (క్రింది విధంగా 

పేర్కొన్నది. నారదుడు రావడం చూచి మవోవిమ్ణవు (ప్రక్కనున్న లమ్మీదేవి 

(పక్కకు లప్పుకుంటుంది. అన్ఫుడు నారదుడు నేను వృద్ద మహర్షిని. నన్ను చూచి 

లఖ్మీ (పక్కకు తొలగడం బాగుండ లేవు అని అంటాడు. అప్పుడు మహోనిష్లువు 

పర పురుషులను చూడటం మంచిది కాదుకదా. మాయ యొంతై నా "యగలదు 

అని అంటాడు. అప్పుడు నారదుడు మాయా |సభావం చూపించవలసీందిగా కోర 

మవోమథన సారామృ తం 



LX నారదీయవురాణ అమృత నవనీతం 

తాడు. అప్పుడు నిష్తువు నారదుణ్ణి గరుశ్మంతుని మీన యెక్కించుకుని కన్యాకుబ్దం 

తీసికొని వద్దకు వెళ్ళి అక్కడఉన్న చెరువులో నాకదుణ్ణి స్నానం చేయవలసిందిగా చెపు 

తాడు అప్పుడు నారదుడు కొలనులో స్నానం చేసిరాగా అతిలోక నుందరియైన ఒక 

యువతిరూవం తాల్చుతాడు. అనంతగం (శ్రీ మహోవిమ్టువ్లు తన దారిని తాను 

వెళ్ళిపో తాడు. తరువాత ఈ నుందరిని తాళధ్వజుడ నే రాజు చూచి మోహించి 

తన నగరానికి తీసికొని వెళాడు. అనంతరం ఆనుంచరిని వివాహాం చేసికొని పట్టపు 

రాణిని చేసాడు. ఈ దంపతులకు అనేకమంది పుతులు కలుగుతారు. కొన్ని 

సంవత్సరాలు గడచిన నరువాశ ళతురాజులు తాళధ్వజుని మీద దండెల్లి 

పు తులతొనవః తాళధ్వబుని సంహరిస్తారు. తాళధ్వజుని భార్య దుఃఖ సము దంలో 

మునిగి వుండగా (శ్రీమవోవిష్షువు వృద్ద వాహ్మణ రూపంలో వచ్చి సంసారమూ 

పతీ ఫు తాదులూ శాళ్వతం కాదని తెలియ జెప్పి తనవెంట రమ్మని తీసికొని వెళ్ళి 

ఒక చెరువులో స్నానం చెయ్యను? "టాడు వెంటనే ఆ వడతికి పూర్వరూపం వచ్చి 

నారరుడుగా రూపొందడం జరుగుతుంది. అప్పుడు నారదుడు అసలు విషయం 

(గహించి తన ఎట్ట యెదుట వున్న మవోవిష్టువును చూచి ఇదంతా అశని మాయా 

మావోశ్మ్య్యమని |గహి స్తాడు. 

ఈ విశేషాలన్నీ వివిధాలుగా ఇలా ఉండగా అసలు నారదుడు [బహ్మచారి 

కానేకాదని అతడు వివాహం చేసుకుని సంసారం చేశాడనికూడా కొన్ని గాధ 

“నారదుడు అతని మేనల్లుడైన పర్వతుడు |తిలోకనంచారం చేస్తున్నారు. 

వారిద్దరూ ఒకరి హృదయంలో ఉన్నది ఒకరు దాచకుండా పరస్పరం విషయాలు 

చెప్పుకొనడానికి ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకుని |[పమాణాలు చనుకున్నారు. ఈ 

ఒప్పందానికి భిన్నంగా వారుభయుల్లోనూ ఏ విషయాన్నైనా దాచడం జరిగితే 

శాప గస్తు లవడానికికూడా ఆమోదించారు. తరువాత ఒకరోజున వారిద్దరూ 

సృంజయుడ నే రాటు వద్దకు వెళ్ళారు. ఆ రాజు తన పు తిక అయిన సుకుమారిని 

పరిచర్య చేయడాని కె ఈ మవార్గులవద్ద నియమించాడు. నుకుమూారిని చూచి 

నారదుడు | ఎమీంచాడు. అయితే ఈ విషయాన్ని సిగ్గునల్ల నారదుడు పర్వతునికి 

చెప్పలేదు. నారదుని హృదయంలోని వాంఛను పర్వతుడు |గహించి “మన 

ఒడంబడిక [పకారం నీవృనయంలోని విషయాన్ని నాకు చెప్పకుండా చాచి 

“పెట్టావు కాబట్టి నీవు నుకుమారిని వివాహం చేనుకున్న తరువా” నీ ముఖం వానర 

ముఖం అవుతుంది” అని నారదుణ్ఞి పర్వతుడు శపించాడు అప్పుడు నారదునికి 

కోపంవచ్చి “నీవు నాకలోక సంచార ఏరపాతుడవు అవుదువుగాక ” అని (పతి 

వౌ జయ మవోధ వ్రముని 



నారదుడు LX 

శాపం యిచ్చాడు. అగం౧ంచగరం నాగదుడు సృంజయ రాజునదిగి om హృదయంలోని 

కవ యుం చెప్పి నుకుమారేగి వివాహాం 'సనుకున్నాడు. కొం కాయం గగునాగ 

నారదుడుూ వర్వతుడుూ" కలుసుకున్నాగ:. గతాన్ని ఆలో ౨ి౧చుకుని వారిద్దరూ 

పరన్పర శావని మోచనం చేనుకున్నారు. శావనిమోచన అవంగరం అ తకు పూగ్టం 

వానగ ముఖంగా ఉన్న నాపద ముఖం మారిపోయి అనలు పూర్వ గుంపం వచ్చి 

నందువల్ల సుకుమారి అతన్ని గు రి లచలేక శన భగ అయిన నారదుడు కాడని 
న్ని, ఆశాల — 0 

అనుకున్న ది అప్పుడు వర్వుతుడు అనడు అనలు నారనుజేవని జరిగిన వివ యమంతా 
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'తేటతెల ౦ చేశాడు.” అని మవోభాగంనల తెలుస్తున్నది. 
ర య జాని 

ళ్ తి వు ? వర్దె a టర్ లో 

గతంలో ఒక సం ర్భంలో (శ్రీమప విష్టును ఒక్కడే జగన్నాటక సూత 

ధారి కాడని నారద మహార్షికూడా జగిన్నాటగ న్యూతధారి వచానికి సమర్హ్ము జే 

నని పేర్కొనడం జరిగింది. ఈ మాట ఊరికే అనలేదు. నారదుడు యెన్నెన్ని 

విచి తాలు నడిపాడో శిష్ట రతణార్థం దుష్ట శితణార్థం యెటువంటి మవాత్తర 

సూత థారిగా వ్యవహారి-చాడా గణంలో గుర్తించాం. అక్క_డితో నారదుని 

మహత్తర శకి ఆగలేదు. నారదుడు |బివ్మా దేవుణ్ణి, లజ నూతను చినరికి ఆ 

జగన్నాటక సూత ధారియెన (శ మహావిష్టువునునై తం అతని భక్తుడై ఉండికూడా 

శాపగ స్తులను చెయ్యడం జరిగింది. 

దత పజాపతి కుమారులు తండి ఆజ్ఞ (పకాగం సి కార్య [కమాన్ని 
_ ల వ డలు 

నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఇంఛలో నారదుడు వారి వద్దకు వెళ్ళి “మీరు ము క్తిసాధన 

గురించి ఆలోచించక ఈ సాంసారిక లంపటంలో నడి కొట్టుకుంటానేమిటి "అని 

బోధ చీసి వారు సృషిశార్య|[కమాన్ని నిర్వర్హించకుండా ఆపివేయించాడు, లన 
యు ది 9 

పుతుల సృష్టి కాగో్ట[క్రమానికి నారదుని వల్ల భంగం 'యేర్పడిందని గతుగకు తెలిసి 
లా డు ౧ 

బఅగిను |బివ్మా వద్దకం వెళ్ళి ౧ విషయాన్ని "తెలియ జేశాడు. అప్పుడు |బిహ్మ 

నారదుణ్ని దతపు[తికకు నీవు సంతానంగా నంజనితుడవవుదువుగాక” అని 
శపిస్తాడు. అంతేకాదు దతుడుకూడా ఆ[గవాం వట్ట లేక “ నారదునికి యెక్కడా 

నిలకడ అనేదే లేకుండా పోవుగాక అతడు నంసారి అయినప్పటికీ సృష్టి కార్యో 

[5 మానికి భంగం కలిగించాడు కాబట్టి అతడు అనపత్యుడ వుగాక " అని శపిసాడు. 

నృష్టి నిఅభివృద్ధి చెయ్యనలసిందిగా నాగదుడిని బహ్మఒకసారి కోర తాడు, కాని 

నారదుడు “నేను నంసాణసేంగర నిమగ్నుడ నై ఉండలేను. నాకు మోవాబంధనాలతో 

పనిలేదు. నేను సృష్టి కార్య రమాన్ని నిర్వ ర్తించలేను” అని తిరస్కరిస్తాడు. అప్పుడు 

(బవ్మా ఆగవోద[గుడై “నీవు మవో శాముకుడవై (స్త్రీ లోలుడవై ళూద 

యోనిలో జన్బీంచుదువుగాక . అనంతరం శాహ్మణ సంవర్కం౦తో విష్ణుభక్తి కోల 

మహోామథన సారామృతం 



1311 నారదియపురాణ అమృతనవనీతం 

వాడై కీర్తి పొందుదువుగాక” అని శపించి అన్నుగహిస్తాడు. అప్పుడు నారదుడు 

బాధపడి మహో।గుడ “నీకు పూజాకవచాదులు దేవాలయాలు లేకుండా పోవు 

గాక అని |బహ్మాకు (వతి శాపం యిచ్చాడు. ఈ విషయాలు దిహ్మ వైన పురా 

అం నల అవగత మవుతున్నాయి. ఈ కథలు వా నవాలు అనుకున్నా అవా స్త 
య వావి ఎది 

వికాలనుకున్నా అటు శాత్రువురాణాదుల్లో కాని ఇటు లోకంలో కాని (బవ్మాకు 

సంబంధించిన అర్చనాది విషయాలు లేకపోవడం, దేవాలయాలూ విగహపూజలూ 

లేకపోవడం అనేక శతసవహా[స అభాలుగా మనకు [పత్యకుంగా కనిపిస్తున్నది. 
(శ వ్ 

అమ్భుత రామాయణాన్ని పరిశీలిస్తే నారదుడు లత్మీని రాక్షస గర్భంలో 

జన్నించవలసిందని రాకనులవల్ల క షాలు పొందవలసిందని శపించినట్లు కనిపినున్నది. 
ఆ గాలు సో దా 

ఈ శాపానికి మూలభూత మెన విషయం యిది. 

కౌశికుడు ఒకరోజున స్వర్గంలో గానంచేస్తుండగా లకీ ఆమె పకిచాకకులూ, 

మునులూ నారదుడు మొదలె న వారుకూడా వింటున్నారు. అప్పుడు పరిచారకులు 

బుషులను దూరంగా తొలగిఉండండని బెత్తాలు పుచ్చుకొని వారిని దూరంచేశారు. 

లక్షి తుంబురుని పట్ల ఒకానొక విశిష్టమైన అభిమానం కలిగినదవడంవల్ల కౌశళి 

కునితో కలిసి గానం చేయవలసిందిగా కోరి తుంబురునికి పారితోషికం యిచ్చింది. 

అది నారదుడు అవమానంగా భావించి లత్మీని రాకు నగర్భంలో జన్మించవలనిందిగా 

శపించి కాశనుల వల్ల ఇదే పీధంగా శివీంవబడుదువుగాక అని కూడా శపించాడు, 

అప్పుడు విష్ణువు నారదుత్ణి ఊరడించి “*భ క్రిగానం చెయ్యడం రూపంగా 

తుంబురునికి మవోగాన [పభానం లభ్యమయింది. నీకు కూడా అటువంటి ఉత్తమ 

గానం లభించాలం శు మానసో తృ ర వర్వతం మీద “గానబంధువు” అనే గూబ ఉన్నది. 

దాని దగ్గరకు వెళ్ళి గానాభ్యాసం చేయవలసింది”గా సలవో యిచ్చాడు. అప్పుడు 

నారదుడు అక్కడకు వెళ్ళి గానబంధువు వల సుశితశ పొంది తిరిగి తుంబురుని 

వద్దకువచ్చి గాన విషయంలో తుంబురునితో సమానత్వాన్ని సాధించలేక అతనిమీద 

అనూయవడి తిరిగి [శ మవోవిష్టువు వద్దకు వెళ్ళాడు. తనకు తుంబురుని గాన సామ 

శ్చ్వాన్ని మించగల గానాన్ని అను[గహించవలనిందిగా కోరాడు. అప్పుడు (శ్రీమవో 

విష్ణువు నేను (్రీకృష్ణుడుగా జన్మించినప్పుడు నీకు గానం నేర్పుతానని మాట 
యిచ్చాడు. (శ్రీకృష్ణావతార కాలంలో గతంలో యిచ్చిన మాట్నవకారం నాకు 

గానాన్ని నేర్పవలసిందిగా శీకృష్ణుణ్ని కోరాడు. అప్పుడు [శీకృమ్ణుడు మొదట 

జాంబవతివద్ద తరువాత శ్రీకృష్ణుని భార్యలవద్ద ఒకొక్క భార్యవద్ద ఒకొక్క 

సంవత్సరం వంతున గానం నేర్చుకోవలసిందిగా చెప్పాడు. ఆ [పకారంచేసినా 

నారదుడు సంపూర్ణ గానకౌళలం సంపాదించ లేనందువల్ల చివరికి శీకృష్టునివద్ద 

వాజ్మయ మహోధ్యయుని 



నారదుడు LXI11i 

గానాభాంసం చేసి గువో పండితుడి తుంబురుని వట ఈరాంరహాతుకే సుఖంగా 
య 6-- ౧ యి 2) ర 

ఉన్నాడు, 

(శీమవోవిష్ణువు మాగవుడుగా  (శ్రీరాముదుగా జన్మించడానికి నారదుడే 

మూలకారకుడని లింగ, ళివవురాణాలు రెండూ వర్కొంటున్నాయి. వాటివల్ల 

"తెలుస్తున్న పివయాలు యివి, 

నారదుడు పామాలయ వర్వతంమీవ శవస్సుు చేసుకు. టూ ఉండగా తపో 

థంగం కొలిగించడాని క్రై ఇం| దుడు దేవకన్యలను పంపిస్తాడు. నా'దుడు తన దివ్య 

శ పళ్ళతో శివా రాద చే్న్తూ ఉంటాడు. దేవక న్యలు నారదుని మనస్సుని చలింప 

చేయాలని యెంత (ప్రయగ్నాం *సినా శివ ప్రభావంవల్ల నారదుని హృదయం నిశ్చ 

లంగా నిలిచి ఉన్నది. అందువల్ల నారదునికి “నా హృదయాన్ని చేవకన్యలు స్రైతం 

చలింపచేయలేకపోయారు £దా” అని భాగా గర్వం వచ్చింది. తన మహిమవల్ల నె 

మస్య్మిధుడిని జయించగలిగానని కూడా నారదుడు అనుకుంటూ ఉండేవాడు. నార 

దుడు తవన్సు ముగించి శివ దర్శనం చేని తరువాగ (బహ్మానూ, శ్ మవోవిమ్థువునూ 

చూడడానికి వెళ్ళాడు. విష్ణువు రివమాప హోత్నా కన్నీ గురి ంచినప్పటికి కూడా నార 

దుడు తన శక్తి సామస్థ్యాలవల్ల నే కామాగ్ని జయింఇ "నని యితరుల నమతంలో నే 

కాదు విష్ణు సమకంలో సైగం చెప్పుకునేవాడు. నారదుడు నివు దర్శనంచేసి 

తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు అశను |పయాణం చేసే మార్గంలో ఒక నుందరతరమైన నగ 

రాన్ని నిర్మించి ఆ నగరంలో మనో సొందిర్భవ- తురాలై న |శీమతి అనే సుంద 

రాంగిని కిష్టవు సృష్టించాడు. నారదుడు ఆ (శీమతిని చూచి మ్హమోహొంచాడు, 

అనంతరం నారదుడు శ్రీమణి స్వయంవరానికి వెళ్ళేముందు [శీ మపఃవిష్ణువు వద్దకు 

వచ్చి విషయం చెప్పి నిష్టు రూపాన్ని తనకు అను గపెంచవలనిందిగా. 5*రతాడు 

అసి ఒక అసమ్మగ కథ, 

నారదుడూ, పర్వతుడూ లోకసంచారం దీస్తూ అంబరీష నగరానికి వచ్చి 

అతని సమ్మానాదులందుకుని అతని యింట్లో వున్న అతిలోక సుందరియైన అతని 

పుత్రిక (శ్రీమతిని చూస్తారు. ఈ కన్య యెవరని వారిద్దరూ అడుగుతారు. అప్పుడు 

అంబరీషుడు ఆమె తన కుమా కె అని చెప్పుతాడు. ఆమెను తమ కీయవలసిందని 

నారద పచ్వతులిష్దరూ కోరారు. అప్పుడు అంబరీషుడు “బే కన్యను ఇద్దరికివ్వడం 

సాధ్యంకాదు కదా! మీ ఇద్దరిలో ఆ మె ఎవ్వరిని నరిసే న్న వారికిస్తా" "నని చెప్పుతాడు. 

అనంతరం (శ్రీమతి కొర “రోజున స్వయంవరం యేర్చాటు చెయ్యడం జరిగింది. 

అంతకు పూర్వమే నారద పర్వతులిద్దరూ ఒకరి కొక రు తెలియకుండా శృృమవావిష్ణువు 

దగ్గరకు వెళ్ళి (శ్రీమతి న్వంరుంవర నందర్భంగా వగ్యతుని ముఖం వానర ముఖంగా 

మవేోమథన సారామృతం 



LXiVv సారదీయవురాణ అమృ తనవనీతం 

చేయవలనీందని నారదుడూ, నారగాని ముఖం వాశరముఖంగా చేయవలసీందని 

పర్వతుడూ కోరతారు. వ్ష్షువు వాగొద్దర కోరికను మన్నించి అను; గహిసాడు, 

(శ్రీమతి స్వయంవ రాని అనే: మంది వెళ్ళారు, నాగ పర్వతులే శాం తీనువో 

విష్ణువు కూడా వెళ్ళాడు. నారద పర్వతుల వానరముఖాలను చూచి అందరూ 

నవ్వారు. (శ్రీమతి విత దివ్యసుందర రూపుడైన మవోవి 'మ్షువును వరిన్హుంది. 

ఆ మెను ఏష్టువు స్వీ! రించి వెళ్ళిపోయాకు. నాగద సర్యతులి దం! కోపం వచ్చింది. 

అప్పుడు వారిద్దరూ “మా యిద్దరిలో ఒకరి కిస్తానని మాట యిచ్చిన నీవు (శీమణిని 
మా యిద్దరిలే ఏ ఒక్కంగికీ ఇవ్వకుండా ఇగరునికి ఇచ్చావు కాబట్టి నీవు తమో 

యుడవు అవుదువు గాక” అని అంబరీషుణ్ని శపించారు. ఆ వెంటనే (శీమవ* 

విష్ణువు చక వచ్చి నారదవర్వ్యతులను వెంటాడి ౦ మొనలు పెట్టింది. వారిద్దరు? న సరాసరి 

-వెకుంశానికి సరుగా త్తి శీ మవోవిష్టువు వద్ద ఉన్న [శీమతిని చూచారు “మా ముఖాలు 

వానర ముఖాలుగా చేసి అంతకు పూర్వమే "మేము _పేమించిన పిల్లను నీవు తెచ్చు 

కున్నావు. కాబట్టి నీవు నరుడవై జన్మించి భార్యా వియోగ దుఃఖాన్ని అనుభవించి 
చిట్ట చివరికి వానరుల సహాయంతో నీ భార్యను నీవు పొందుతావు.” అని శీ మవో 

విష్ణువును శపినాగు. అప్పుడు విష్ణువు ఇదంతా మ పార్వుని | వభావంతో జరిగిందని 

నారదునికి వివరించి చెప్పి అద్భశ్య మవుతాడు. ఈ శావ కారణంగానే విష్ణువు 

రామావతారం పొందడం, భార్యా వియోగ దుఃఖాన్ని అనుభవించడం, ఆంజ 

నేయాది వానరుల నహాయంతో రాముడు తన భార్యయెన సీతను పొందడం 
నంభవించింది. 

ఈ విధంగా (శీమవోవిష్ణువును శపించడం లడ్మమాతను శపించడం 

రూపంగా సీతారామ అవశా రాలకు మూల కారకుడి డన నారదుణ్ని, మవోసృష్టి! 

మూలభూతుడై న విష్ణుప్నుతుడై విష్ణుసాన్నిధ్యంలో త తశనకింశు ముందుగా [ప్రధమ 
స్థానంలో ఉన్న [బహ్మ్ కు పూజార్చనాదులు లేకుండా చెయ్యడ ౦లో కూడా వాత 

వహించిన నారదుణ్ని, మొత్తం దెవరాకస వ్యవస్థల్లో దుష్టులను శికించడంలోనూ, 
శిష్టులను రజించడంలోనూ బహుముఖాలుగా పాత. వహించిన నారదుణ్ని 
అపర జగన్నాటక నూ(త్రధారి అంశు తప్పేముంది. అందుకే మొట్ట మొదళశే శీ 
మవోవిష్షు వ జగన్నాటక సూత ధారి అనుకుంటాం గాని నారదమపహార్షి కూడా 

జగ న్నాటక సూత ధారియే అని చేరొనడం జరిగింది. 

అల్ల సంన్కృత నారదీయ పురాణం 

అపూర్వ మహర్షిగా దేవర్షి గా అపర జగన్నాటక సూ తధారిగా పేర్కొన 

దగిన ఈ నారదమవార్షి చెత (పోక్షమైన సంస్కృత నారదీయ పురాణంలో అసలు 

వాజ్బ్బ్యయ మవోధ్యకుని 



సంస్కృత నారదీయ పురాణం LXV 

మొట్ట మొదట యెన్ని పాదాలు యెన్ని అ ధ్యాయాలు యెన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయో 

సాధికారంగా (ప్రమాణ వురనృరంగా మనం యేమీ చెప్పలేము. అభ్య మై నారదీయ 

మహాపురాణం "పేరుతో ము|దిత మైన సారదీయస్పురాణంలో పూర్వో త్తర భాగాల 

వేరుతో రెండు భాగాలున్నాయి. పూర్వార్థం నాలుగు పాదాలుగా విభజింపబడి 

ఉత్తరార్థం పొదవిభజన రహిగంగా ఉగ్నది-పూర్వార్థంలో నూట యిర్యవైయైదు 

అ ధ్యాయాలూ ఉత్ప రాగంలో యెన ఖె_ రెండు అధ్యాయాలుగా మెత్తం [గంథం 

207 అ ధ్యాయాలతో ఉన్నది పూ ర్వార్థ ంలో 12,774 కోకాలుండగా ఉత్తరా 

గంలో 4,525 కొ కాలునా యి. అంmు ముదిత మెన నారదీయపురాణంలో 

మొత్తం 17,299 శోకా లున్నాయన్న మాట. 

ము|దిత మైన ఈ నారదియపురాణంలో అధ్యాయ విభజనాత్శకంగా వివిధ 

శో కాలలో ఠః (కింది ౨౫ యాలు వర్ణి తాల నాయి. 

(పథ మః పాది 

ధర్భకామార్గ మోకోపాయా న్వేదితుం శొనకాదిభిః కృ 

(నశ్ననూతన 

నారదియన్య కథ 

నారదాయ ననకాదిఖీగ్నిరూపిత పుఠరాణన్య 

థనోప పన్నా సే సురాణమావోత్మ రథనమ్ ॥ 1వ అధ్యాయం 

(బహ్మానభా |ప్రస్టిత ననకాదినాం గంగాతీశే విష్ణు (పసాదన్' 

పాయబోధనాయ నారద (పశ్నే వురాణోపన్యాసే విష్ణుస్తుతిః॥ వివ 5 
టో 

గ్ 
క్ 

భగవద్విరచిత  సృషినిరూపణ -|వ్రనంగేన భూగొళవర్షన 
ఠు రాం 

భరశఖండోత్పత్తి (వాళ_న్హ్య వర్షనమ్ || లవ 73 

హారిఖికి_ నిరూవణె మృకండ మునేన్తపసా తోమితన్య భగవ 

తో౬హం తపపు[తతాం యాస్యామీతి మనోలీష్ట వర్మపచానమ్ ॥ 4వ 

మార్క-౦ డేయన్య (ప్రళయ దర్శనాం తే పురాణ నంహితాం 

విరచ్య పరంపద మేష్యసీతి వాశేర్వర వితరణమ్ | ర్న 9) 

గంగాయమునయోః సమాగమా |[త్పయాగశే([త (ప్రశంసా 

పూర్వకం గంగా మావోత్మ్య కథనమ్ ॥ 6వ 9 

గంగా మావేత్మ్య (పసం'గేన కివుజితన్య జాహు భూమిప తే 

రార మునే రాశ్రమ నసవిభే మృతన్య గగ్భవత్వాః సవా, 

గమనోద్య తాయాః [వియపళ్చా్య్యా మునికృతః నహాగమన 

-వమేధః॥ 7వ yr 

మవోమధథన సారామృత 0 

N—v 



LXvi నారదీయపు రాణ అమృత నవనీళం 

బాహునుత నగరాన్వయ జావ భగీ?థ నృపానీత గంగా 

సంగమాత్ 6 పవిీలమవోముని క్రోపానలఅద గ తత్పూ ప్రజానాం 

సరమ పచావలంబనమ్ |; రెవ అధ్యాయం 

కులగురు వసిషమవా రి జాపలబ రాక్షస దేవాన్య సౌచాన నృప తెః 
థ్ యి ధ్ _ 

గంగోదక' సంబంఛాచ్చావ మాచనమి Hl 9న 59 

గంగోత్చ త్తి |వనంగేన దేవాళురయుదై దేవవరాజయ 

దుఃఖతాయా హిమా దౌ భగవదారాధనోద్యతాయా; అది తేర్వి 

నాశా యాశ్చాదికేగ్నా దెకేయ వినాళః | 10వ 3 

శె జై 9లోక్ణ రాజ్యమిం| దాయ పునః (పదాతుం గ్రహీత 

వసస హ్, 5) “మన వామనావతారన్య బలియజ్ఞ మాస్లీ స్య భగవత ఆ (మస్య 

చరణ తలాద్గంగోత్చ గి || 11వ 

ధర్మాఖ్యానే సత్చాత [బాహ్మశలవణం, మహోవ నె తడాగ 

బంధనాత వీరభదనృపతే రుత్తమలోకావా ప్రిరితి భగీరథాయ 

ధర్మరాజ ద్విజని వేదనంచ ॥ 125 ,) 

చేవతాయ తనవాపీ కూపతడాగాది నిర్మాణం, నానా చానాది 

నిరూపణంచ ॥ 13వ 5 

శ్రుతిన్మృతి |పతిపాదిశ వర్ణ[తయ ధర్శనిరూవకే పాతక 

(పాయళ్చిత్త నివేదనం, |శాద్దపంచ్మా కథనంచ । 14వ | 

పాత్రకినాం పృథక్ పృథజ్నిరయ యాతనావర్షన పూర్వకం 

నృపపూర్వజా నాం నరకోద్దారాయ ధర్మరాజ ద్విజన్య భూతలే 

గంగానయనార్థ భాగీ రథ యో ద్యోతనమ్ ॥ 1ల5్వ , 

ద్విజరూపిణో ధర్మస్య వచనాత్సి| తుద్దగణాయభూత లే భగ" థస స 

గంగా నయనం, నిజకులోద్దా రళ్చ | 1రీవ ॥. 

(వళాఖ్యానే మార్షళీగ మారభ్య కా ర్హికమాస పర్యంతం 

సోద్యావనం శుక్ల ద్వాదశీ (వత కొథనమ్ ॥ 17వ . 

|పతిమాసం పౌర్షి మాయాం సో ద్యావన విధి లమ్మీ నా రాయణ 

(వతం [| 15వ 3 

కార్తికన్య శుస్పపకు దళమ్యాం హరిమందిశే ధ్వజారోపణ 
(వతమ్। 190వ v3 

వాజి శ్ర య మవోధ న్ట్ుని 

ల 



సంస్కృత నారదీయపవురాణం LXvii 

ధ్వజారోపణ |పసంగా త(ోమ వ(ోద్భవ నరపశేః సుమళే 

రం ఖభాండక మునే స్వపూర్వ జ న్మేలినోన రథసమ్॥ 20న అధ్యాయం 

మారశీర శుక పతి గళమీ మారభ్య పౌరమాసీ పర్యంతం 
గ యి లొ ద 

హారి మంచ రాత (వరమ్। ఐి|వ , 

ర అ = "టి జ జగ అపాఢ [శావణ భా దపచాళ్వినే స్వేకస్నిన్మా సె మాసోవ 

నాన వతమ్॥ 22వ >: 

రీ వశత VAS aN నము పి పఏకాదళ్శీవత |చనంగేన భ|చ్రోశీల ద్విజోపాఖ్యానమ్-॥ వ 

_బాహ్మాణ కు త్రియ పీ్శాం (స్రీ భూ దాణాంచ నదాచర 

వర వష! వీశీవ 09 
వ 

వర్ణాశ్రమ ధరి ౯కాం స్మా ర్హాచా రేషు అధ్యయ నా న్నధర్శ 

నీరూపణమ్॥ విల్వ | 

ద్విజాతీనాం సతి _ నిరూపిత వెచాధ్యయ నాది ధర్మ 

నిరూపణమ్ || 26వ . 

నదాచారేషు గృహ్య వానప్రస్థ _ సన్యాసినాం ధర్మ 

నిరూపణమ్॥ వవ 3 

(ఇౌద్ద సత్య వివరణమ్ ॥ ఐరవ 3 

(పాయళ్ళిత్త పుంర్వ*ం తిథ్యాదినిర్ణ యమ్ | ఐలివ 1? 

పంచ మహాోపాతకినా మువపాతకినాంచ [పాయకళ్స్చిత్స కథన 

పూగ్వక ౦, పాతక వివృత యే భగవదుపొననా కథనమ్ ॥ లి0వ 

పుణ్వు పాపవ తాం నృణాం నుఖదుఃఖ (వదన్య యమ మౌార్షన్య 

సమ్య క యా నిరూపణమ్ ॥ వి1వ 

సంసార నానానీధ యాతనా కథన పూర్వకం తన్ని వృత్తయే 

వారే రాధన కళథనమ్ ॥ లీలివ 

భగవద్భకి మతాం పాపక్షయే భోథెక అభ్య మోత్షోపాయ 

భూత యమా ద్యష్టాంగ యోగ సీరు+పణమ్ ॥ ౨లివ 

ఐపవాలెకిర, పారలొకిక నుఖావా_ప్రి సాధన వారిభ క్తి లక్షణ 

నిరూపణమ్ ॥ లీ4వ 

కర్మపాళ విచ్ళీదర భగవద్భ క్షి మావోత్మ్య నిరూపణ వేదమాలఠి 

ద్వి జేతివోసన కొథనమ్ ॥ ల్ర్వ 

మవోమథన సారామృతం 

37 

శ్ 

క్ 

2? 

9) 



LXV నావదీయవురాణ అమృతనవనీతం 

విష్ణుసేవా |వభావేణ యజ్ఞమాలి సుమాలి ద్విజయో రుత్తమ 
లోశావ్యాపి. కథనమ్ ॥ 86వ అధ్యాయం 

విష్ణు మావోళ్మ్య గులికాభిధలు పృ కోత్తం కేతివోన కథనమ్। 8వ 

భగవత్తుు వనాదు త్తంక మునేర్విష్టు వదచాషప్తి కథనమ్ || రివ ఇ) 

హరి మందిర సమ్మార్జన దీవ దానక ర్తుర్ణయధ్వజ నరపతే రితివోన 
5 థనమ్।; వరివ 

సుధర్మొదిత [(బహ్మాకల్బ మధ్యే మను మన్వంత రేంద దేవతా 

నిరూపణమ్॥। £05 
ళీ 

యుగ చతుషస్టయన్టితి కథన పూర్వకం క లే” భగవన్నామ న్మరణత 

పవ ముక్షిరితి నామ మావోత్మ్య క థనమ్।; 41వ a 

ద్వి తీయః పాదః 

భరద్వాజ భృగు సంవాదే జగత్స్భృష్టి నిరూవణమ్। 42వ 

సృష్టి నిరూవణే వర్హా[శమ ధర్మ కోథనమ్॥ 48వ | 

భూత సృష్టి [పనంగేన ఛ్యానయోగ కథనమ్॥ 44వ |. 

జనక పంచళిఖ నంవాదేన మోక్ష ధర్మ నిరూపణమ్॥ 45వ |. 

ఆది దైవికాది తాపష్యతయ నిరాసాయ భవోపర మాయ 
చా ధ్యాత కోథనమ్॥ 46వ 59 

చిత్తవృత్సి నిరోధతో భగవద్ద్యానే నాత్మ పదాచ్వాపి 
నిరూవణమ్॥ డగ 

భరతస్య రాజ రేణ శావక  నంగేన జన్న్మ|తయ (గ౧వాణో 

తివోన।;॥ 48న 99 

భరతముని రహుగణయోః నంవాచే మోజధర్మా విష్కరణమ్॥ 49వ 
CR) 

శుకముని చది కే వేద చతుస్టయన్య స్వర వర్ణ వ్యవస్థా 

వర్షనమ్। ర్0వ 
£9 

నక్షత వేదసంహితాది కల్చ నిరూపణమ్; ల్1వ , 

వ్యాక రణ నిరూపణమ్॥ రివ 1 

వాజ్మయ మవోధ్యకుని 



సంస్కృత నారదీయ పురాణం LXIX 

నిరుక్సి నిరూవణమ్॥ ర్లివ అ ధాళష్య(యం 

జ్యోతి పే. గణిత భాగ విచారణమ్; 54వ ,) 

జోోతిర్నిరూవణే జాతక భాగావిమవృరణమ్। ర్ర్వ / 

గవా విచారణ పూర్వకం, నానావిధ మహోత్చాతాది 

నిరూవణమ్॥ ర్రివ 5 

సనంశేపతళ్ళందో వనమ్ ర్7న 13 

జనక రాజగ్భహగమన వగ్యంతం శు కేలివోన నిరూపణమ్। ర్రివ 3 

జనక శుక నంవా దేనా ధ్యాత్మ నశ నిరూపవణమ్॥ ర్లివ |. 

వ్యాసా శ మే శుక సాక నంవా) (గథిన మో డూర్థ సాధక జాన 

గావగోణమ్॥ 60వ 

దేపాధారిణా మనేశాపాయ వగ్భన పూర్వకం నివృత్తి ధర్మ 

మప*న్వ వర్ల నమ్॥ 61వ 
౮9 

శు కేతివోస ముఖేన మోక ధర్మ నివేగనమ్॥ ఢబివ 

తృతీయ; పొదః 

నంసారో బంధవిచ్చే దాయ పాశుపత దర్శన తత్వ నిగూపణమ్ | 6లివ 

మం|తసిద్ది ద దీణా విధి నిరూవణమ్॥ 64వ 

శ్రీపాదుకా మంత కథన పూర్వకం మం[శ జపవిధి కథనమ్॥ _ 65వ 

ఇ 

అజ 

నిరు+పణమ్; (రెవ 

గాయనీ మం[శ జవవిధి కథన పూర్వకం సం ధ్యాది 

అర్థ పొద్యాది విధాన సహిత పోడళశోపచార యు క్ర దేవతా 

పూజా నిరూవణమ్॥ 67వ 

గణేశ మంతి తద్విధి నిరూవణమ్॥ ఢరివ 

గభి సోమ మంగళ బుధ గురు శు|కాణాం యంత విధి వూజానిధి 

పూర్వకం మంత జపవిధి కోథనమ్॥ 69వ 

పూజాపిధి పూర్వకం మవోవిష్ణు మం|త జప విధానమ్ ॥ 0వ 

మవోామథన సాం రామృ తం 

UE) 

LE) 

వ్ర 

క్త 

[క్ 

99 

ఇ 

క. 

,9 

CR) 



LXX నారదీయపు రాణ అమృత నవనీశం 

(శ్రీ నృసింహస్య యంత కథన పూర్వకం మం|తోపాసన 
గాయ।త్యాది నిరూవణమ్। "71వ అ ధ్యాయం 

పీఠ చేవతా సహిత పూజా నిధి వురన్సరం  వాయగీవ 

మంతోపాసనా నికూ*నణమ్॥ "2వ శశి 

39 
(శ్ర లక్ష్మణ మంత సహిత (శ్రీరామ మం[తజప బిధానమ్ | 7లివ 

హనుమన్న్మంత నిరూపణమ్ ॥ 74వ 3 

మంతాంతర కథన పూర్వకం వానుమద్దీసదాన విధి 
| పకరణమ్ ॥ 75వ 13 

— అయం oH రా శన (శ్రీ ద తా తయ (వన దలబ్ద మ హోత్మ్య _ర్త వీర్య ల మంత 

దీవ కథనమ్ | 76వ 9 

(శ్రీ కార్త వీర్య కవచ నిరూవణమ్ ॥ "వ (. 

పహానుమశ్కవచ కథనమ్ | 79వ 1; 

వానుమచ్చరిత వగ నమ్ ॥ "79వ 
(ar) 

సకలాభీష్ట పద పూజా విధాన పూర్వకం కృష్ణ మం| తా రాధన 

కథనమ్ ॥ 50వ . 

పీఠ దేవతారాధన పూర్వకం కామనాఖేదేన కృష్ణ మంత భేద 

నిరూవణమ్ ॥ 51వ |. 

కెలాసే నారదాయ (శ్రీ శివ నిరూపిత మనేక కామనా 

పూర్వకం (శ్రీ) రాధాళ్ళన్న సవన నామస్తోతమ్ ॥ రిబివ ( 

మ "తా రాధన పూర్వకం రాథాంశ భూత పంచ పకృతి లక్షణ 

నిరూపణమ్ ॥ 88వ ) 

జప హోమ విధి సహిత చేవీమం|త నిరూపణమ్ ॥ 54వ |. 

వాగ్టవతావతార భూత కాల్యాది యతీ ణీ మంత భేద 

నిరూపణమ్ ॥ . 505వ 3 

మవో లవ్మ్యవతార భూత భగలాది యకిణిీ మంత సాధన 

నిరూపణమ్ ॥ 06వ 13 

విధాన సహిత దుర్గామం|త చతుష్టయ నిరూవణమ్॥ 67వ ,) 

(శ్రీ రాభావతార భూతపోడశ చేవతానాం మంత యంత్ర 

పూజావిధి నిరూపణమ్॥ 68వ 99 

వాజ్మయ మహాధ తుని 



సంస్కృత నారదీయ పురాణం టు 

విజయాది నకల కామనా సిద్దయే కవచసహాశ 6లితా సవా|స 

నామస్తో త నిరూపణమ్; ఏలివ అధారయం 

అర్భనావిధి సహితం నిత్యావాటల క ధనమ్, ౧వ ం 

సోోశనహెత (శీమహేశ్వర మ ౧తవిధి నిరూపవణమ్ 901వ , 

చతుర్ధ; పొద; 

సం షేపతో _బవ్మా పురా ణేకివోన నినూపణమ్ 92వ 1 

వంచఖండ నపిశ సధ వురాణస్టిత వినయౌోను| కమ కథనమ్ రివ 

పురాణ శవణఫలకథననహాగం నిష్టువురాణాను కమ క థనమ్ 94న a 

వాయుపురాణాను|*మ నిరూషణమ్ 05వ 3 

శ్రీమద్భాగవత... చ్వాబశవ్మ్యంధ  నిరూపిత నిషయాను| కమ 
కథమ్ [రవ ఇ. 

[ఫనారదీయ పురాణాను కమ కథనమ్ రివ 73 

మార్కండేయ వురాణానుకమ నిరూవణమ్ 0౧వ 9 

అగ్ని పురాణ స్టైత విషయాను[ రమ నిగూపణమ్ ॥ 99వ 

భవిష్య పురాణస్థిత విషయాను[ కమ నిరూసణమ్। 100వ ,, 

(బవ్మ్నావై వర్త పురాణస్థిత పవయాను| గమ వర్గనమ్॥ 101వ 1 

లింగపురాణస్థిత నిషయాను[కమ నిరూపణమ్। 1025 ,, 

వారావా వురాణస్థిశ వివయాను[కము కథనమ్॥ 108వ . 

గ ంద పురాణో క్త పిషయాను క్రమ నిరూపణమ్॥ 104వ 1 

వామన పురాణస్థ్రిత విషయాను [రమ నిగాపణమ్॥ 105వ 13 

కూర్చు పురాణస్థిత వివయాను[ కను నిరూవణమ్। 106వ ) 

మత్స్య వురాణస్టిశ పఏమయాన్ముకమణీ కథనమ్। 107వ 03 

గరుడ ప్రురాణస్థ్రిత గిప యాను గమ కిథనమ్॥ 1083 13 

(బవ్మోండ వురాణస్థిం విషయాను[కమ నిరూపణమ్॥ 109వ , 

చై|శాది ద్వాగశ మాసగత (తిష ద్వత నిరూసణమ్। 110వ 1, 

ద్వానళ మానగళ ద్వితీయా వశ కథగమ్। 111వ 1) 

మవేమథన నా రామృతం 



LXXii నారదీయపురాణ అమృతనవనీతం 

ద్వాదశ మానగత తృతీయ్యావత నిరూపణమ్! 1]2వ ఆధ్యాయం 

ద్వాదశ మానస్థిత చతుర్దీవత నిరూపణమ్। 118వ 3 

ద్వాదశ మాసస్థిత పంచమీ[వశ నిరూపణమ్। 114వ 9? 

ద్వాదళ మానసగతి పష్మీ|వ్రత నీరూపణమ్॥ 115వ 1 

ద్వాదశ మానగర సప్తమీ వత నిరూపణమ్। 116వ 3 

ద్వాదళ మానస్థి తాష్ట్రమ్మీవత నిరూపణమ్॥ 117వ | 

ద్వాదశ మానగత  శీరామనవమ్యాదినవమి (వ్రశనిగూ పణమ 118వ క్క 

ద్వాదశ మానగత దళమి వత నిరూపణమ్ 119వ . 

ద్వాదశ మాసస్టితెకాపళీ నామనిర్హేశ పూర్వకం దినవభయ 

సాధ్య వత కథనమ్। 1203 59 

ద్వాదశ మాసగత ద్వాదశీ వర నిరూపణమ్। 121వ | 

ద్వాదళ మాసగిత [త యోవ శీ వత కథనమ్। 129 3 

ద్యాదశ మానగత చతుర్త శీ (వత నిరూపణమ్॥ 123వ , 

దాాదశ మాససిత పౌరమీ | వత నిరూవణమ్;; 124వ a యి థి రు (| 

ఏవం సూరాణం సం|శౌవ్య సనకాది మహార్తి షు గ శేషు నారదస్య 

కె లాస గమనం, త్ర శంకరా త్చాకఘుపత జాన మవాప్య 
6... లా 

నారాయణా | శమగమనం, సూ తేన శౌనశకాదిభ్యః పురాణ 

మాహోాశ్ళ్మా కథనంచ॥। 125వ ః 

—ఉ తరారసీత ఏీషయాను | క్రోమణి? : 
జారి అథి 

అఆలు 

(పశ్నే ఏకాదశీ వత రూపోగ్ని రశేష పా వేంధనదాహక ఇతి 

త(ద్వతస్య మావోత్మ్య నిరూపణమ్। 'వ అధ్యాయం 

వసిష్టం [పతి పా వెంధనస్య దావాకః కోవహ్నిరితి మాంధాతుః 

దేవ పితృ కాశర్వేను తిఢీనాం పూర్వావర తిథి విద్దానాం కీద్భ శీ 
[గవాణ వ్యవ సేతి శానశకాదీనాం (వళ్నః "కేషు శేషు కా'ర్యెషు 

తిథినాం పూర్వావర వేధ్యగహణ మితి సూతస్య కథనోప కమ 
స్త శై వై.కాదశీ పూర్వవిద్దా నకర్త వ్యేతి వి శేషతో 

నిరూపణమ్ || బవ 

వాజ్మయ మవోధ్యక్షుని 



సంస్క్య్రుగ నారదీయ పురాణం 

దురితెమఘ నివారణాయ భగ వద్భ _క్తేః | పాధాన్య ముక్కా 

త్మఫఎనం గన రుక్య్ళాంగదన్య నరవ తే; (వజాభి; సమాశావశీ 

7 ఆత జయ ఆ అగ జ్య న (వతం క ర్వాణనస్య రా ష్ట్రమృ తానాం సగవాపిగ్భోభిః నరా 

సేనకూన్య నిజలో కావలోః నేన పరితప్తస్య యమస్య | బవ్మ్నా 
లోక గమనమ్; క్ష 

కార్య మక త్వా (వభో ర్వేతన (గ వాణమతి పాపకరం యజ 

ఏకాదశీ వత _ కరణాన్నిరయాధిప్టిత పూర్వజః సవోధునా 

న 
రుక్మాంగద రా స్ర్రవాసినాం స్వర్ణోశావస్తానా చ్చూన్యలోక' పరి 

పాలన మ శేయన్యరమిలి యమవాక[ నిరూపణమ్! %వ 

గండం పటంచా | గేనంస్థాప్థ యమస్య విలాసకగణమ్। ట్ర్ 

వ కాదల్! వన క్రగషాణాం పాపీనామపి న్వర్వాసోనియఖం 

భపమ్యతి స్్రి తె ర్విరోధం కర్తుం నావాంపాొ రయిమ్మ్యే ఇత్ (బహూ 

వాక్య నిరూవణమ్' గవ 

యమ[గవోతి మోహినీనామ్బీం  యోపిద్వరా  ముఆచ్చద్ల 
రుక్ళాంగదస్న నృపంత రేకావశి[ వం భంగాయ | బాహ్నాణొ 

శ్రే గ _ _ (ర్తి 
ని'రేశ కారణమ్॥ 7వ 

[కాస్మాణో నిదెక మంగీక్ళాన్య మోపి*న్యాం మండ రాచల 

గమన,మ్। ర్న 

రాజ్య ధురం నోఢుం కమే ధర్మాంగద పులే రాజం 

న్యస్య నవా | వజాభిరేకాదశళీ వతం పాలనీయమితి సందిన్య మృగ 

యార్థం గంతు మిచ్భామీతి రాజ్ఞోభార్యాయె కథనమ్। రివ 

వగవివాశణోద్యతన్య నరవతే ర్వామ దేవా[ ళమగమనం, గత 

వామదేవాయ సర్వసంప త్చాప్పి రె తజ్జన్మసంవాది తా “వొ 

పూర్వ నంపాదితేతి | పళ్నకరణంచ॥ 10వ 

చ నో అద ర ఆలీ నం న వామ దేవకృశం నరవ జే; _పాక్టన్న్మవృ త్త వర్ణనం, రాజ్" 

మంద రాచల గమనం. గిరిళోభావలోక న వసం"గేన మోహినీ 
దర్భనంచ। 11న 

"మోహీనీరూఫ 'మూంప్రాాం స్య నురప తేస్తస్యానహ యూాెచిత 

దానే సమయ కరణం, న్వవృత కథనం తద్భృత్శ|శవణంచ। 1బివ 

రుక్మాంగదన్య నరవ శే రాత్మవినాశాయ మోపాన్యా సవా 

పివావళలో గిశరవలరణంచ; 1లివ, 

మహామథన సారామృతం 

ల! 

వివ అధ్యాయం 

శా 

శ) 

37 

39 

eh) 

శ 



LXXIV నారదీయవురాణ అమృతన వనీతం 

మోహాన్యా సహ (సస్ఫితస్య నరపళ రళశ్వఖురాగ | పహ 

“తాయా గృహొగోధాయాః (పాగ్దన్మ వృత కథనం. విజ 

'యెళానన్ వుణ్యదా నేన తస్యా ఉద్దారశ్చ। 14వ అధ్యాయం 

గృహగొ ధాముద్భృత్య నవా భార్యాయా నరవ అేర్నిజ నగర 

గమనం సమ్ముఖాగ కేన ధర్శధ్వ జసు |తెణ సవావా రాలావ 

కరగాంచ। 15వ 

ధు ధ్వ బేన న| స్తాలంకారాదిభి పూజితాయా మోహెన్యాః 

సవార్థం సంధ్యా వల్యా నియోజనం త| త్పనంగేన 

పతి వతోపాఖాానమ్। 16వ 

నంధ్యావలో్యోపాన్యమానయా మోహాన్యాః సన్నిధౌ వరవతే 
రాగమనం తస్యా సెన సవా సంవానః ॥ [7వ 

1] =D 

ధర్భ ధ్వ జస్య సుతస్యా (గవోత్సంధ్యావలీ (పభ్ళ తిథిక్వ స్తాలంకార 

పూజిశాఖిర్న ప స్త్రీథిః సవామోహిన్యా విలాసో వభోగార్గం 
నృ పస్యాభ్యనుజ్ఞూనమ్: 19న 

మోహిన్యానవా నృపన్య విలాసవర్ష నమ్! 19వ 

ధర్మ ధ్వజస్య మలయే విద్యాధ రాన్ విజిన్య సంచమణీనాం 

ఆవారణం, నాగలోకే నాగన్ నిజిత్యాయుత నాగక'న్య్యా 

వారణం, దిగ్విజయం కృత్వానానావిధ [దవ్యాహరణం పితే 

సర్వవృ త్తి నివేదనంచ॥ 0వ 

ధర్మధ్వజన్య నాగక న్యా భిర్శహోేత్చా వేన వివావాకరణం రాష్ట్రె 
(వజానాం శికా నిరూపణ౦-చచ॥ వ1వ 

విషయాభి సేవన రతస్య న నరవతే రుక్యాంగదస్వాగామి కార్తిక 

మానన్మరణం. మోహాన్యె కా_్క మాన మావోత్మ్య 

కథనంచ॥ బీలీవ 

మోహిన్యనురో ధాన్న్ఫృపస్య సంధ్యా వల న "కొ రిక మాసోవ 

వాన కరణానుజ్ఞానం. మోపి నా్యరుక్నాంగద సమీపే 
సమయానుసా రె క కాదశ్య్యాం భోజన నంబంభధేవ యాచనా 
రణంచ!। ఐలివ 13 

గ “లం యే స్టో / ఏకాదళ్యాం నాసహాంభీ్ త్యేఇతి రాడ్ రగయంజ్ఞాత్వా 

మోహిన్యా గెల మాది బాహ్యా ౯ ణభ్యో రాజ్జపవా అ కరణం 

యుక్త మయుక్షమిత్తి (వళ్నకర డిమ్! బీకీవ ( 

వాజ్మయ మహోధ (తుని 
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ఏకాఢ శాం భోజనే నే దోవ ఇతి ద్విజ వాక్య (భ్ “రకా 
షు (1 ఇ ళం, * ఇల ల అగ జ స్? జ — శ సరమక్ళొష్ద:స (వణాభంగమ సవ మానస్య సరవ లేర్వుచనాతీ 

వసి ఆ మోపానా ర్శధ్వజనలన విియాాంసునః స (పస్థి ఆ యా పూన్యా al శ్రి న్య మనః సరా 

వర నమ్॥ బిర్వ అధ్యాయం ~— 0 

ధర్భాంగద సమీవేమోహి నై్యై అన్థత్సర్వమపి | హయ చ్చామి 
క జో కాళి 7 | ఇ / ల అగ | న చ్వే కాగ శ్యాం థ్ ఈ ఇతి రాజ్ఞో నిశ్చయ పూర్వుష ౧ వచనమ్॥ 26 

సుత వచనాన్నోహినీ మను నేతు ముద్యితాయ =; సం ధాన్ని సల్వాః 
కాష్టిలా దేవామావస్నా యాః కెెండికి భార్యాయాః పూర్వ 

వృత్తీ కథనమ్ ॥ ౨వ శీ 

ధ సాశయా స్వ భార్యాం పరిత్యజ్య “ముగ మధ గత న్య 

క ండిన్యస్య రాతసా:; సథ మనం, రాతుసి? వాజ్వారావస్యా 
ఖా జ్ (వ el చ జర జల సవాధనం గబా త్వా రాకుసావ్ఫా తాం రత్నావలీం స్వా పనథం 

చివయితుం కా శె౧మాగమనమ్. ఐిరివ 
గ. 

_బహ్మాణఃళిగ; కర్రనే వాస్తే లగ్న శిరః పొతయితు మళ ౩ స్య 
అగ Bawa “దాం ఆగ త వత శివస్య (బహ్మవాళ్యా బడిత స్య క శాగముభయ నివృ శె త నైవ 

హరేరాజ్జయా నివాన ఇతి కాశ రాక్రసీక్ళత మావ త 
వర్ష నమ్ [| విఫవ 1 

క్ uu చి | హ్ స 
రాతసి సమ్ము క్యా ర థ్రవల్యాః వాణి గవాణం నృ త్వా స్వనగర 

మాగశస్య [వథమభార్యాాం సత్క్బ్బగ్య భా ర్యాఖి_స్పిన్ఫభి;ః భి 
కాండిన్యస్య నాసారకర్ణం, భర్హ్భవంచనా పాపాత్ | పథమ 

థా ర్యాయాః కొష్టీలాదేవోనా ప్రి కథనంచ || 80వ 1 

మాఘమాన పుణ్య ఫచా నేన కాష్లీలాయోా ఉ_త్తమలోకావా పి 
కథనం పతుంరశే జీవిత మపిదాసాంపి 'మోహి నం థన గరి “విశ మపిదా స్యామీతి పా స్య 

సంధ్యావల్యాః రథనమ్ || ఏ1వ 
ఫ్ 

గ, a న అ మి త. జూ by ఉల | ఆభ, జరీ వు ఓ పరద వగళంగమనిస్ట , DDE ని తపు తన్యశిర్క పత్య్యాసహ 

రత మోంనాం వచనం ౪ సథానరరనం 
ని లి య తామిశి ఎ న్యా వచం శతా సభార్యస్టా 

vB ఇల 
అగ ON వశీ నిర్ చనస్యాఖ్యాయికా ముక్త్వా నంధ్యా వల్యా_ ద్వచోజంగీ 

భరణమ్ || సీ2వ 

మహామథన సా రామృళం 
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మోహిన్యాః |వీయచికీ ర యా స్వపు[త ౦ హా న్తుంభ ర్తుర గే 

సంభ్యావల్యా అభ్యర్థ నా రాజ్ఞో న్య వరా ఖ్ మోపాన్యాః 

(ప్రార్థనా ధర్మాంగదస్యపితరం [పతిన్వశిరః కృంత నే. నునయ 
కరణంచ |] లీలివ అధ్యాయం 

3h, నంధ్యావల్యాసవో విషక్టాని రాజ్ఞూసుతన్యశిరః కంతనాత 

భగవ శ్చాదుర్భావః నథార్యన్య రాజ్ఞ; సు లేననహభగవ ణా 

యుజ్యలాభ; త త్చఫంగేన మోహానాష అనుతాపకరణంచ ||. కికీవ , 

మోహినీం (పతిబోధయితుం దవ తానాం తత్సన్ని ధాబా 

గమనం, సాంత్వన పూర్వకం వర్మ్వపదాన యోద్యశానాం దేవతా 
నామ రాజ్ఞః సురోహా తేనన వ ధిక్కారపూన్వకం మోవాన్వ్యై 
శావ |పడానమ్ || లిఫ్వ 

అర -ఐ + 9 ( (బవ్మాశాప దగ్దాాయా సలా కేర్ణ_పీ న్గానమాలభమా నొయా 

మోహిన్యాగతిపదానాయ సవాదేవ్నై |ర్భవ్మాణో 'రాజపురోహి 
తా శమగమనం, త్మ్తత్చ్పసాదనంచ || విరివ 

[బహ్మణ; [పార్గన యా దళమీ విరైకాద శ్యాం మోహానే స్ట్ సాన త్ర థె ధ మాలి అ 
(ప్రదానం, (బవ్మాశాప దగ్గాయా మోహిన్యాః వురోహి 
తానుమత్యా పునః న్వళశ రీరలాభ సహాదేవై (గృవ్మాణో నిజలోక 
గమనంచ || రివ 
మోహిన్యా న్వపాపవాలనాయ (పార్టిశేన వనువురోహి తేన 
తీర్ణయా| ఆ (పనంగాత్మ్భృతం గంగా మాహాత్శ వర్ణ నమ్ || లీరివ 99 

గంగాస్నాన మాహార్మ్య వర్షనమ్ | ఏరివ 5 

గంగాయాం స్థలవి శేషేణ స్నానఫల కథనమ్ || 40వ 3 

గంగాతీరే ఆరామాదికరణ నానావిధ దానఫల కథనమ్॥ 41వ 
33 

గంగాతీరే గుడ ధేన్వాది దశశేను చాన విధానం, ఆ సంవత్సరం 
గంగార్చన విధి కథనంచ || 42వ 

మాఘశుక్ల దశమ్యాాం దశవారాయ గంగాయాః సూజన 
ఓధానం తన్మాహాత్మ్య కథనంచ | 4లివ 

విశాల పేతివోస కథన పూర్వకం గయాయాం పిండ డాగాక్ 
వీత్ఫాణాం నరకసతి తానామప్యు త్తమ లోకావా పి రితి గయా 

మవోత్మ్య కథనమ్ || శీ4 న 
39 

వాజ్మయ మవేధ్య తుని 
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గయాయాం [పథమ ద్వితీయ దినరయోః |శాద్గ పిండ దాన 

విధి నిరూపణమ్ | 45వ అధ్యాయ 

గయాయాం తృతీయ చతుద్ద దిన యో; నిష్ప్వ్వాదిప దే పిండ చా; 

విధి నిరూవణమ్ || 46వ > 

గయాయాం వంచమే౬ఒహ్ని గయాకూపాంతం స్నాన (శొద్ద 

పిండ చానాది విధి మావోశ్మ్య నిరూవణమ్ | తీవ ం, 

కాశీజే[త్ర స్థితి నానావిధ శివలింగ నిరూపణ పూర్వకం 

“కారీ మావోత్మ్య కథనమ్ | 46వ 1 

కూప హద వాపీకుండాదిషు స్నాన శివపూజా పూర్వకం 

కాశారు స్తీర్ణయా। తా వ్యుషమ్ || 495 |. 

యా తాకాల కథనపూర్వకం నానావిధ శివలింగ స్థావ నేతివ*న 

కథనం త త్తల్లింగద గన సూజన ఫల కథనం చ ॥ 50వ 

కాశ్యాం గోదాయా ముత్తర వాపాన్యాం పంచనదే చ 

స్నాత్యూణాం మవోపారక నిరనన మవాగ్వకం శివలోకా వా పి 

కోథనమ్ ॥ ర్1వ 

దతిణోదధితీశే ఉణ్కల దే 3 పురుషో త్తమ జే. కే సుభ దారకృష్ట 

సంక గ్ర ౪౯ రాధ నే నేంద ద్యుమ్న నవత ర్భృగవత్చాదా వాపీ 

రిత్యాఖ్యాయి కా రథన పూర్వకం పురుషో త్తమ (జగన్నాథ) 

కే! త మావోత్మ్య నర్జనమ్। ర్వీవ రిస 

ఉత్కల దేశే పురుషోత్తమ చే లే అశ్వ మేధయాజినా , భగవన్ఫూూ ర్తి 

లబ్బుకా మే 'నసేం్యద్రద్యున్ను న్భ"దీణ కృతా భగవత్తుతిః ॥ ర్లివ a 

నృవతిస్తవేన సంతుష్టో భగవానా(కౌ స్వష్నేతం |వబోధ్య 

సింధోః రూలా|శితం వృవ ముత్చాట్యతన్య మూర్తి విధాయ 

స్థావనీయా ఇత్య శిక్ష్షయత్. నరపతి; [వభాశే సింధు కూలం 

గతా వృశముశ్చాట్య గత విష్ణు విళ్వక ర్యాణావ పళ్యత్ , 

భగవ న్నిగ్టెేశాత్ కృష్ణ రామ నుభచామూర్తి ర్విధాయ 

సుముహూశ్తేజిస్టావయత్ . తతో భగవదర్శన తోరాజ్టో మోశా 

వాపి పురుషో త్తమమతేేత మావోత్మ్య్యం చ। ర్4వ 
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జేంషశుక చాప్టన శ్యాం. పురుషో తమ వేల మభిగమ్య యా తా Lo గ జ్ ఆం 

విధేయా, త్మల మార్కండేయ వాడే శిగం పణమ్య * ల్పవృ కి 
దృష్ట్వా వురుషోత్తమ ఇర్భనం. త తైవ న్నాసింవా రాధ 
విధానమ్॥ 55వ అధ్యాయ: 

అనత మత్స్య మాధవ శ్వేతమాధవ దిర్శన ఫలనిరూపణం,. 
అగ w= =; న్ | వమ "న్ WT we జ a 'బ్యష్టమా స్ఫే పౌర్ణి మాయాం కష్టా నవ్యత తత్ర సముదస్నా 

విధి సరూవణంచ॥। 55వ 0) 53 

సము దతీరే మండలః రణపూర్వకం మండలే భగవదర్చన విధివల 
కథనమ్। రీ7వ 

పురుషోత్తమ కు తే స్నానదాన పిత్ళశాద్గాది ఫల నిరూపణం, 
రాధికాళా ఫేన సింధుజల స్ట వారత్మ కథనం, గోలోక నివాసి 

Tre జ ఇగ ఆగ ఆచ అన య రాధా కృష్ట తత్వ నిరూవణ (వనంగేన రాధా కృప్పతఏవాఖిల 
8 - 

| బివ్మోండి తతి కథనంచ॥ 5్రివ ౯ 
~ 59 

గోలోకస్థి త రా ఛాకవ్ద యో; పంచధా రూవగహణనిరూపణమ్ 59వ 

జ్యేష్ట శుక్ల దశమీ మారభ్య పౌరమాసీ పర్యంతం రామ గ్ల 6 ౧ రా ద 
సుభ దా దర్శనే మహాయా[ తా ఫలా వాపి కథనం పౌర్జి మాయాం 
భగవళత్స్చా్నాన విధినిరూపణంచ। 60వ |. 

పురుషోత్తమ మావోత్మ్య్యనహితం త కై తయా తా విధి ఫల కథనమ్, 
| 61వ : 

తర్ధరాజ్యప యోగ తీర్ధవిధి ససంగేన స్నానదాన శౌద్ద ముండనాది 
విధినిరూపణమ్॥ 

62వ క 

మకర సంకమణగ త్తే రవొ పంచ యోజన వరిమాణ [ప్రయాగ రాజ 
స్ట తానేః విధ తీర్థస్థాన మావోత్మ్య వర్షనమ్। 6కివ 3 

కురు క్షేత్ర మావోత్మ్మ్యే శేతపమాణ్రాది నిరూవణమ్। 64వ | 

కురుచేేత గత కామ్యుకాదివ నేషు సరన్వళ్య్యాది తీర్రేషుచ ద ఇేళ్వ 
రాది శివలింగపూజావిధి నహితం, తీర్ణయా| శావిధి వర్ష నమ్! 65వ 

స్వపితుర్గ్శృ హె మవోన్యజ్షోత్సవం ఇతిళ్ళ తెషకాకినీ దాతాయ జ 
శివమనాదృత్య పౌ ప్లాక్ వాపమానం య।త్రదృష్ట్వా (పాణాన్ 
జహొ తదేవ వారిద్యార సంజ్ఞకంకే[త్రం i త్మతత్య 
తీర్ణయా తా వర్ణనమ్। 66వ 
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బదరీశే [శ | వతిష్టిగ న కగరనారాయణ మావోన్న్య్య పూర్వకం ౫ ల 

యాతా గిధివ సనమ్! 67వ అ ధా గయం 

గంగాతీరాదిస్టున కా మాచాఖ్య దేవీజే!శ యాతా విధి 

నిరూపణమ్॥। 68వ v3 

kh గో లిన శ (శ్రీ సిద్ద నాథ చరిత నహీతం కామాడతీ మావ శవ్రవర్స మ్స్॥ 69వ ॥ 

నానాపిధతిర్జ శివలింగ విరాజిత | వభానవేత యాతా. విధి 

మావోత్మ్య వర్ణ నమ్! 70వ 

యా తాగి ధాన పూర్వః ౦ సుష్కుర శత మావోత్మ్య నగ మ్, 71వ |. 

తపః (పభా వెతివోన “థన పూర్వకం “గొతమా|శమ 

మావోత్మ్య వర్ష నమ్; 7లివ EL) 

పుండ రీకవురే జె మిని ముసః కివసాజాళ్కార సంతుష్టస్య గణైె 4 

సహా శివన్య తాండవ సృితాస్ద్రత్సురాం ముద ముపగ తన్య వేద 

పాదేనస్తుతిం కుర్వాణస్యాభర్థనయా శివ నివాసాత్ శత్చురసన్య 

మేత నిరు*వణం, | గన్టంబ కళ్వర ష్. యా తా నిరూవణంచ॥ "ఏవ గ్ 

సారా అూజబన (ప్రమాణ పశ్చిమ సము|[దతీర సిత గోగర శే [త 
థ ఫి గం 

మాహాత్మగ వర్ష నమ్ | 74వ 
క ( 

క్ర 

నం షే పేణ రామలవ్మణ చరిత ము క్వాం తే రామ చ నాన్ని 

| ష్కాంతో లత్మణో యస్మిన్నచలే యోగ ధారణ యౌ ను 

మజవోశ్ , తస్య, లమ్మణాచలస్క మావోత్య నిరూషణమ్ | 7వ > 

నతీణో దధితీకే రామ స్థాపిత రామేశ్వర శివలింగ మావోత్మ్య 

సహిత సేతు మావోత్మ వర్షమ్ ॥ 76వ , 
ధే టం 

నర్మదా తీర్థనం[గవా మావోత్మ నిరూవణమ్ 77వ , 

(శ్రీ మహాఆ+'ళళ్వ రాధివ్ఫి శా నంతికా “క్లే (త యా (తా 

మావోశ్మ్య వర్గ నమ్; 7రీన 
ద గ LE) 

ల 

వర నమ్! 79వ 
ర 

అజ లు AN ED = శభ. LI a) 8 గ పద్మభువార్థితన్య భగవతో ఒవ'తార (గ రో పథుం మాహ త 

నారదాఖ్య్యాయికా కథన పూర్వకం బృందావన మావోత్మ్య్య 

వర్గనమ్॥ 80వ 13 

మసోమథన సారామృతం 
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వనుర్న రపతు? పాధాంయో మోహిని తీగ్గయా[ తా 
ల డి యా థి 

వీధిముకా తాం యా తా కకరగాయ నియోజ|బస్మాణి మోహినీ 

వృత్తం, నివేన లతో బృందావసే తపన పుం గగణగవాన్, అత 
—0 న! —0 —0 

తస్య నారదముని నిరూపిత భావిక్భష్టావతార చరిత విళోక 

ఖల శకట, ఇ న 

నౌత్సుక్యా న్ని వాన వర్ష నమి; S13 అధ్యాయం 

మోహినాం స్తీ రయా తా కరక నోత మలోకా వాపి 
భు —౨ గా —O అవాలి 

వనం, దళమీవేధే మోహిన్యా వస్థానాత్ ద్వాదశీ విజ్వకాదశ్ 

(ay 

పురాణోత ర ఖండ సఠన [శ్రవణ ఫల వర్ణనం చ| ర2వ 

0a 

వతశైరు వోకు ఫల చాత నిరూపణమ్. (క్రీ నారదీయ 

ఠీ క 

ఇన్నిన్ని విషయాలతో యీ నారదీయ పురాణం ఉన్నా పూ ర్వార్ధ (గంథం 

నాలుగు పాదాలుగా విభజింపబడడం ఉత్త రార | గంథం అసలు పొదవిభజనతో 

విభ జింపబడ కపోవడ ౦ మొ తృం పురాణ ౧లో లవకువె గా గో కాలు ఉండవలసి 

ఉండగా కేవలం 17,299 శ్లోకాలకు మాతమే యీ ముదిత సంస్కృత నార 

దీయ మహాపురాణ| గంథం పరిమితం అయివుండడం చూడగా యిది నుసనమగ 

పురాణం కానేకాదని స్పష్ట వడుతున్న ది. 

గతంలో పేర్కొన్న ఉపవురాణాలలో నారదీయ వురాణానికి సైతం ఉప 

పురాణం ఉన్నట్లు గుంర్తించాము. అసలు పురాణాలన్నింటికి ఉపపురాణ లున్నాయి 

గదా! నారదీయ వురాణం అనలు అష్టాదశ పురాణాలలో నే ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు 

దానికి ఉపపురాణం ఆవిమ్మృతం అవడంలో విచితంకాని వి|వతివతి కాని వుండ 

డానికి అవకాళ మేలేదు. అయితే ఒక విశేషాన్ని యీ సందర్భంలో మనం గుర్తిం 

చక తప్పదు. గతంలో పర్కొన్న నంన్మృత ఉపపురాణాలలో నారదీయ 

పురాణంతోపాటు “బృహన్నారదియం” అన్న పేరుతో కొందరి మతంలో వేరొక 

ఉపపురాణం ఉన్నట్లు కూడా గుర్తించి [వాయడం జరిగింది. అయితే అనలు 

నారదీయ ఉపపురాణం మనకు యిటీవల కాలంలో (నచురిత మైనట్లు కనపడదు. 

అదె ఉపలభ్యమాన మైందని కూడ చెప్పలేము. కాని. తెలుగులోకి | పాచీనకాలంలో 

అనువదిం పబడిన బృవాన్నారదీయ పురాణ వివమయాలకు నారదీయ మపహోవురాణం గా 

అంకశు--అనలు పురాణంగా నే భావింవబడి ము దింపబడిన 20 అధ్యాయాలతోను 

17,299 క్లోకాలతోను ఉన్న సంస్కృత నారదీయ పురాణ విషయాలకు సొజాత్యం 

గోచరమవుతున్నది. ముదిత సంస్కృత నారదీయ మవోవురాణంలో ఉన్న 

విషయాలు అ ధ్యాయాత్మకాలుగా యధాతధంగా పూర్వమే ఉటంకించడం 

జరిగింది. 

వాజ్మయ మవోధ్యతుని 
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తెలుగులో నారదీయపురాణాలు 

తెలుగులో |కొత్తలంక  విశ్వనాథక'వికి పు|తుడైన మృత్యుంజయకవి 

రచించి”, “బృహాన్నాందియం' అన్న పేరుతో వెకటి _ కోంజర్ల చెన్నయామాత్య 

పుషతుటైన (శ్రీమదల్లాడు నరసింహం ఏ పిరచించిన “నారదీయపురాణం'" అన్న పేరు 

గల కటి వొకటి క నీపిన్తున్నది, మృతురంజయకవి పిర చిత మైన “బృవహాన్నారదీయ' 

తాళ పత [ప్రతులు మ దాను.పొచ్యలిఖశ పు_స్తక' భాండాగారంలోనూ, కాకినాడలో 

వున్న ఆంధ సాహిత్య పరివత్తులోనూ వున్నాయి. ఇటీవల పిళాపురంలోని 

శ్ సూర్యరాయ పిద్య్యానంగ [గం థాలయం వారు "సేకరించి భ[దపరచి, 

ఆంధ్రపదేశ్ గవ్నోమెంట్ ఓరియంటల్ మాన్ఫు[స్కి స్ట్ _ల్నెబరీ అండ్ రిసర్చ్ 

ఇన్టిషట్యూ్యట్ కు అప్పగించిన 160 తాళవ [గ (గంథాలలోనూ మృతుర్ణంజంుకవి 

విరచిత మైన "బృ హన్నారదీయంి ఆరాశ్వానాల[గంభథంగా కొంత అసమ [గంగా 

అభించింది. క్రీ ర్రి శేషులు Et కాశీనాథుని నా గేశ్వ రరావు (వకటిం చిన ము|ది"కా 

మ్యుద్రిన |గంథనూచి కా [గంథంలో కాకినాడ, మచాను, తంజావూరులలోవున్న 

తాళప[త (గంథనామాది సవయాలు (ప్రగటించడం జరిగింది. ఈ (గంథం 

(ప్రకారం చూస్తే మచాసులోని సాచ్యలిఖత పుస్తం భాండాగారంలోవున్న 

మృ త్య్యుంజయక్ష ని గచించిన "బృహాన్నారదీయం” అనమ్మగంగా _ వున్నట్లు, 

కాకినాడ ఆంధ సాహాత్య _పరివత్తులోవున్న  'బృవాన్నారదీయపురాణం' 

నమ్మ గంగా వున్నట్లు పేర్కొనబడింది. అల్లాడు నరనింహాకవి విరచిం చిన “నారదీయ 

పురాణం” [పతి కాకినాడ అంధ సాహత్య వరిషత్తులో అసమ।|గంగా వున్నది. 

మ(దాను (పాచ్యలిఖత ప్పస్తక భాండాగాగంలోమా [తం నరసిం వాకవికృశ మైన 

“నారదీయవురాణ లి సమ్మ గంగావున్నది. అయితే నరసీంహాకవి విరచించిన 

నారదీయను రాలుం ము[దిశమై మనకు అభిన్తున్న సంస్కృత నారదీయ మవో 

నాక పురాణంత సరిపోల్చిచూ స్తే యిది మవోఫురాణానికి సంపూర్ణ మైన అనువాదం 

కాదని ముందుముందు నిరూపిశమౌతుంది. అయితే మృతు్యుంజంయకోవి రచించిన 

బృవాన్నాగదీయం లభ్య మైన దానినిబట్టి. చూస్తే మృత్యుంజయకవి నారదీయ మవో 

పురాణాన్ని సంపూర్ణంగా "తెలుగులోకి అనువాదం చేయాలని నం" ల్చించా జేమో 

నని అనిపిస్తుంది. మృత్ఫ్యుంజయకవి అవతారికలో తన వంశాదిక వీషయాలను 

(పస్తావిన్తూ 

“సకలవిద్వత్క- వీందుని సమ్మతించి , 

(పన్తుతింపంగః గావ్యముల్ విరించి 

పలుక నే ర్తును నుభయ భాషలను "నేను 

నబ్బురంబుగ మృత్యుంజయాఖ్య కవిని.” 

మహోామథన సారామృ త్రం 
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రల. నారదీయపురాణ అమృన నవనీతం 

అని తనను గురించి తాను పేర్కొని ఆ తరువాత తాను గొచింవ బూనిన బృహన్నా 

రదియం గుకెంచి యీ [కింది విధంగా ఉటంకించినట్లు కనిపిస్తున్నది. 

“నే నాం ధభావ రచియింపయటూనిన బృహన్నానదీయంబునకు నాఖాగ 

యికా (వకారం బెట్రిదనీన నిప్పురాణంబు సందు వివరింపనై న యపి యాలకింఫ్పుడు. 
రే 

నైమిశళ వనవాసులైన మవోమునులు ధర్మార్థ కామమోఖి సాధ నోపాయంబు 

లడుగ శౌనకు నొడ్డరు. జనుటయు, నతండు అమ్మునులతో (గూడ సిద్దాాళశమంబున 

నున్న నూతుంజూడ నరుగుటయు, నా నూతుని తోడ దమరు వినంవలంఛిన 
యర్థ ంబులడు గుటయు, నతండు నారద సనత్కుమార సంవావర్మబిన బృపాన్నార 

దియంబను పురాణంబు చెప్పం దలచి తగగెహత్వ ౦బు గొనియాడుటయు, మేరు 

శృంగంబున నారద. ననత్కుమార సంయోగంబును, ననత్కుమారుండు తమకు 

వినం దగిన యర్ణంబులు నాగదు నడుగుటయు, నారదుండనేళ' (వకారంబుల 

హరిం బళశంసించుటయు, సృష్టి [వకారంబును, భారన వర్ష మాహాశ్మ్యంబును, 

భక్తి (పంప యు, నాచార |పశంనయు, మృక ౦శు మహోముని తవంబు సేయుటయు. 

నా తపంబునకు వెరచి దేవత లందరు వారిశరణంబు వేడుటయు, వారి కతండు 

(పత్యకుం బే యభయం బిచ్చుటయు, నద్దెవుండు మృకండునికి సాతాత్కారం 

బగుటయు, హారితాన మృక ండునకు కుమారుడ నై పుశుదనని వరంబిచ్చుటయు, 

మార్కండేయ సంభనంబును, నతని కచ్యుతుండు సకల పురాణ సంహితలు 
చెలుపుటయు, నేకార్లనంబున హరి పవ్వళించుటయు., గాల [ప్రమాణ పరిక్రీర్త 

నంబును, మార్కండేయ మహామునికి సన్వేశ్వరుండు భాగవత లవణం 
బానతిచ్చుటయు, గంగా మహాశ్మ్యంబును, హరిహర ఖే రావాత్యంబును, పురాణ 

శ్రవణ గంగా గాయత్రీ తులసి భక్షి నిశేవంబులును, చాహు నృపతి భూపాల 

నంబును, నతని కవాంళశారంబు (వవేశించుటయు, పెొహయులకు నోడి చావు 

నృపతి థార్యాస మెతంబుగావనంబున కరుగుటయు, నతని పత్నికి గ|తువులు గరళంబు 

వెట్టుటయు, చారు ర్వా శమంబు (పవెళించి యుండుటయి, నచ్చట బాహు 

నృపతి మరణంబును, గర్భిణియైన తళ్పత్ని యనుగమనంబుసేయు చలం పెరింగి 
వచ్చి యౌర్వముని వారించుటయు, నక్కాంతకు నగరుండను కుమారుండు 

పుట్టుటయు, నతం డొర్వునివలన సక లశాన్త్రంబులు చదివి (పబుద్దుండై శత్రువుల 
వైంజని మహాయుద్ధంబుచెని వార్గల వధించి నిజరాజ్యంబు చేకొనుటయు, నగరుండు 
నిద్దర భార్యల వివాహం బగుటయు, నొక్క భార్యకు నరువది వేవురు పుట్టుటయు 

నొక రకు వంశకరుండెన నుతుండొకండు పుట్టుటయు, నా యరువది వేవురును 

జగ క లకు బాధగావించుటయు, నసమంజను(డను నేకపుతునకు నంశుమంతు ౧డు 

వాజ్మయ మహాధ వ్రముని 
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జెలుగులో నారదీయస్తురాళాలు LXXXill 

పుట్టుటయు, _ నగరుం డళ్వమేధంబు సేయ నుషక్రమింది విడిచిన యశ్వంబును 

నిందు జెత్తుకొనిపోయి పాతాళ్లంబు కపిల సన్ని ధానమున నునుచుటయు, 

సాగర; అరువది వేలును నచ్చటికిం జని వవీలునీ కొసంబున నివాతుఖగుటయు, 

నంళభుమ.తుం డచ్చటికిం జని కపిలాను[గ హంబున నళ్వుంబు గొనివచ్చి యాగ 

పూ ర్హిగానించుటయు నయ్యంశుమంతునకు దిలీపుండును, దిలీపునకు గీ 

రధుం౦డును జన్ఫీంచుటయు, నా'దానుండను రాజు వసిష్షు శావంబున రాత్రనశ్వంబు 

నొంది గంగాజల రణమా త న్పర్శన బున శాసవిముక్తుం డగుటయు, బలి మహో 

దె త్య్గండుదెవ, స్వర్గంబు మొద్నలెన దేనపదంబులు తాన్యాకమించి [పబలుండై_ 

యున్న యతని భంగించుటక3 యదితి శసుంబు చెసిన యాయమకు నారి 

(పత్యయం బై తధగ్భాంబున వామనాకాొ "బున జనియించి, బరి యింటి 

కరిగి తతణంబ (తీవి కమాకారంబున సరల లోక ంబులు నా కమించు 

నవసచింబున( దదియాంగుష్ట్రంబు సోడ బవర్శోండంబు భిన్నం బి. శదొ్యార ంబున 

బాస జల ం౦టు (పవహాంచిని నది గంగ యనం (బిసీద్ద ౦ బగుటయు, నంత 

బలిని బంధించి పాతాళంబున కనిచి, చెవతలకు రాజ్యంబీచ్చి వొమనుందడు భివంబు 

సేయ నరుగుటయు, చాన (వతిగహంబుల యందు పాతా పాగంబులు 

వివరించుటయు, యముండు థగీరధుంకను రాజుం జూడ వచ్చి యతనికి పుణ్యం 

బులు కత్సలింబు లేన స్వర్గాది భోగింబులు, పాపంబులు తః ఇలంబులె న నరక 

య *తనలు చెప్పుటయును, నంశ భగీరిధుండు గంగావతరణ నిమి త్రంబు రీతా 

చలంబు ౫.౦దు తపంబు సేయందలంచి చనుచు, నా నడుమ భృగు మహామునిం 

జాచి యశ నివలగ గొన్ని ధగ్మంబులు 'దెలునుకొని యంత నతనిచేశ ననుజ్ఞాతుండె 

చని నాభిశ్వారం బన్న వే తంబునం దపంబు నేయుటయు, నశనికి నిష్టుండు 

(పత్యతుం బె మసోరధంబు ఫలియించు శివుని నారాధించుమని చెప్పిన నతండ ట్లు 

చేసిన వారుండును |బనన్నుండై జటాజూటంబున నున్న గంగను భగీరధున కిచ్చిన 

నమ్మహానదియు నశని వెంటంజని, సాగర భస్మ రానుల పె (బవహాంచిన, 

వారంగరు నూర్హ్వ లోకంబునకుం జనుటయు, చ్వాదళి (వశమవోశ్మ్య కీర్త నంబును 

బూర్జిమా వత (పళంసయును, ఇతివోన యుక్రంబై న ధ్వజారో పణ (వత కథ 

నంబును, సారి పంచక (సకాళ ంబును మాసోవవాన (వశలవణంబు (ఎక టించుటయు, 

నేశాదశీ [వత సమాచరణంబు నితివోస పూర్వకంబుగా నుగ్గడించుటయు, వర్గా 

(శమాచఛారంబులు చెలుపుటయు, పితృ కార్య (పకారంబును, తిధి నిర్ణ యంబును, 

(పాయళ్చి త్త నిధానంబులును, యమపుర మాగ్గంబు  వివరించుటయు, జీవులు 

భూలోకంబునకు వచ్చి నానావిధ శరీరంబులు ధగియించు చందంబును, యోగ 

లకణంబు తేటపరచుటయు, హారిభ క్రి మహిమంబును, వేదమాలి చరితంబును, 

మవోమధథన నారామృతం 
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నతని పు|తు లేన య జ్రమాలి సుమాలులు మోవంబు నొందుటయు, నుద౦) 

మావోత్మ్యంబును, జయధ్వజుండను రాజు చరి[శంబును, నింద సధర్శ సంవాదంబును 

జతుర్యుగ ధర్మంబులును, కీ ర్షితంబులయ్య 57 

ఈపవైన పణ్కాన్న విషయాలన్నీ మొత్తం అసలు నానిదీయ మవోపురాణా 

నికి అనువాద |గంథంగా అవతరించనున్న ఏమయాలతో కూడిన బృహన్నారదీయ 

పురాణ వి శషాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ నె వచగంలో నూచితా లెన విషయా 

లన్నీ మృత్యుంజయక వి రచించిన ఆరా శ్వాసాలవృతిలో యిమిడివున్నాయి. అయి సే 

యీ ఆరాశ్వాసాలలోనూ వ ర్థించబడిగ విషయాలను, సంస్కృత నారదీయ మనో 

41] అధ్యాయాలకు మాృాతమే పరిమితమై వున్నట్లు న్పష్టపడుతున్నది. అయితే 

బృహన్నారదియ ఆశ్యాసాంత గద్యలలో “మృత్యుంజయ నామధయ | వణీతంబై న 
క (= యా 

బృవాన్నారదియంబను మహావురాణంయబునందు'"' అని బ్బ వాన్నార దీయ ౦0 

వుశాణంతో సరిపోల్సి చూ సే యివి నంనత పురాణంలో |; వథమ పాదంలోని పు ల గాలి | 

మువోపురాణ (గంథంగా షి స్ప ష్ట ౦ గా వక్మాణించడం జరిగి ౦దిః 

కానీ మృుత్యుంజయక వి రచనగా లభించి? ఆ రాశ్వానాల [గంధ మె సంపూర్ణ 

(గంథం అ య్యున్సై లే అది సంపూర్ణ నారదీయ మవోపురాణం కాజాలదు. 

అవతారికలో నమృుత్యుంజయకవి రచించిన “నేనాం[ధ భావ రిచియిం౦ప.6 బూనిన 

బృ పహాన్నారదీయంబునకు నాఖ్యాయికా ప్రకారం బెట్టిదనిన, నిప్పురాణంబునందు 

వివరింపనై న యవి యాలకింపుడు.” అన్న వాక్యం సరిగ్గా మృత్యుంజయకని 

ర చించినట్లుగా యధాతధంగా వున్నదో? లేదో? చెప్ప లేకుండా వున్నాము. 

"కేవలం ఒక మహా పురాణంలోని [పథమ పావ విషయానికి మాతమే తన అనువాద 

కృతిని వరిమితంచేసి, దాన్ని సంపూర్ణ మవోపురాణంగా మృత్యుంజయ వి 

పెర్కొంటాడని మనం భావించలేము. అవతారికలో పేర్కొన్న “నేనాం|ధ భావ 
రచింవయూనిన” ఇత్యాది వాక్యంలో “నిప్పురాణంబునందు( ' బథమ పాద ంబునందలి 

వివరింవనైన యవి యాలకింపుడు'” అని మృత్యుంజయకవి కేవల [పథమ పాద 
విషయాలను మా(తమే వీవరించాడా! ఆరాశ్యాసాల తరువాత సవృమాశ్వాన 

[పారంభంలో ద్వితీయపాద విషయాలను యిబేవిధంగా (కమానుగతంగా అనేశా 
శ్యాసాలతో కూడిన బృహన్నా రదీయ పురాణంలో పాదాత్శకంగా విషయాలను 

విభజించి మృత్యుంజయకవి వివషయాను[కమణికను పేర్కొనదలచాడా! అనీ 
అనిపిస్తున్నది. అయితే యీ సందర్భంలో “(వథను పొదంబునందలి అన్న పదాలను 

అసల్ను మృ త్యుంజయకవి బృహన్నారదీయకృతికి పతి |చాసిన వ్యక్తులు విడిచిపెట్టి 
వుంటారని మనం భావించవలసి వుంటుంది. శాని లూ అభి బాయానికి వొర 

ప్మిపతిపత్సి సైతం లేకపోలేదు. ఒక సంస్కృత మవోపురాణాన్ని తెలుగులోకి 

వాజ్మయ మవోధ్యతుని 
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అనువదించగల-ిన యే కవీ యైనా అవతాగికలో ఆ మహాీిసరాణంలోని మి యాలను 

చెప్పదలి స్తే విభాగాలతోశాని పా దాధ్యాయాలతో శాని, [(వమేయం లేకుండా 

మొత్తం మహోపురాణగత విషయాలనన్నింటినీ 'వేర్కాంటా డే అప్ప, కేవలం వకై క 
పాదానికి పరిమిశంకాగల వివయాలను మా(శమే పేర్కొని అనౌచిశ్యానికి 
పాల్పడ తాడా ! అన్న దికూడా ఆలోచించవలసిన వివయమే. (గంథగగ వసగసయ 

వివగ ణాన్ని చేసినఫుడు అవతారికలో | గంథపీమయ సర్వస్వాన్ని సమకూర్చినట్లు 

గసుయభట్టు [వభృతుల  ఛాగశాది [గంథాలు సాత్యుమిన్తున్నాయి  ఏశల్ 

స *౦| పదాయానికి పిగుద్దంగా మృతుగంజంయకి వి నారదీయ మవోవురాణగన 

సన యాణన్నింటినీ పా దాత్మకాలుగా నిగణించి వెర్కొ_ంటాడా ! అన్నది సంబేవో 

స్పదింగా వున్నది. అయి దే వ్ యుంమా|తం నిన్పష్ట ౦గా, వా స్తన సంగా 

ఆ శ్వానాంత్య గదగలను చూచిఘుడు నారదీయ నుహోపు రా 7 న్ని మృత్యుంజయ 

కపి నుని మగంగా అనునదిం చాలని అభి పాయవడ్డాడ! , తన బృహాన్నాగ 'దియ 

సవురాణం సంస్కృత నారదీయ మహా్య)రాణ అనువాగ | గంథంగా నే భాపుంచాడని 

మగురు తశేటతెల్ల మౌతుంది. ఈ దృష్ట్యా సథిమాశ్వానగత అన తారగికలో చేరొన్న 

విషయాలు సంన్మృశ మహాపురాణంలోని (ప్రథమ పొదగత విషయాలు మా|శమే 
అవడంవల్ల సంపదచాయభిన్నంగా వాదాత్మగ గా నిషయవీవరణ చేసి బృహాన్నాగ 

దీయపురాణాన్ని రచించాలని మృత్యుంజయం ఫి సంకల్పించి వుంటాడని మనం 

భావీంచవ లని వస్తుంది. కాగా మకు ఉపలఖ్యమాన మైన తేలుగు బృహాన్నా రదియం 

ఆరాశ్వాసాలకు మాళమే_అంకే సంస్కృతంలో నాగదీయ మహోాపురాణ |వథమ 
పాదానికి మా|తమే వరిమిశమె వూ ౧దువల్ల నృుత్యుంజయక ని నారదీయ మహో 

సు రాణాన్ని వరిషూడ్డ గా అనువదించాడోే లో చెన్సలేము. మృ తుగ్టం జయకి 

పూర్లాను వాద మే చేనినుంళే సప్త మాశ్వానాదిగా గల [గంథం మనకు లభ్యం 

కాలేదని భాఖఫంచవలసి వుంటుంది, మృత్య్యు౧జయం వి ఆరాశ్వాసాల గారువాత 

మిగిలి భాగాన్ని ఆ నారోగ్యాది కాగణాల్నవల్ల కాని, అకాల మర ణంవల్ల కాని 

ఫిరచించి వుండకపోవచ్చునని ఊహిం౦చవలనీ మన్నది. అయి తే మృత్యుం :యక సి 

రచణించబూనిన ఆరాశ్యాసాల |గంథంగా రచించిన బృవాన్నారదీయ పురాణం 

మాతం అనలు నంస్కృృత నారదీయ మవోవురాణాన్ని, అంకే యిస్పుడు మనకు 
ముది" మై లగ౧మె “తున్న నా రదీయమవోన్స రా ణాన్ని అనునరింది అనునదింప 

బడిందనడం యదార్థం. ఈ మృత్యుంజయకవి క్రీస్తుళళం 17వ శతాబ్దంలో వున్నట్లు 
కనిపి స్తున్నది. 

అల్లాడు. నగనింపొక పి కృత మైన. తెలుగు నారదడీయపురాణం యొనిమిది 

ఆశ్యాసాలతో 281% గద్య సద్యాలతో వున్నది. మదాసులోని (పాచ్వ లిఖతపుస్తక 

మవహోమథన సారామృతం 
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భాండాగారంలో ఆర్. సి. నెం. 547, ౩-1-59 గా 8 కాగిగపు సంపుటాలలో 

యీ యెనిమిది అభ్యాసాల కతి 1918 లో తాళష్యత (పతిని చూచి శాపీ 

(వాయడం జరిగింది. కాకినాడలోనీ ఆం [ధసావాత్య పరిషత్తు .తులో వై తం నరసింవా 

కవి కృతమైన నారదీయ పురాణ తాళప్యత పతి వొకటున్నది కాని అది అన 

మ[గంగా వున్నది. మ| దాసు ప్రాచ్య లిఖుత పుస్తక భండాగారంలోని రి 

పుటాలలో వున్న (వాత పతి ఆధారంగా | వస్తు నారదీయ పురాణం 

పరిష్కరించి (ప | వరటించడ౦ జరిగింది. 

నరసింహాకని కృత మైన యీ నాందీయ పురాణం ముదిశమెన సంస్కృృగ 

నారదీయ  మవోపురాణానీకి అనువానం కాదు. నారదీయ ఉవపురాణుం 

మనకు ఉపలభ్య్యమానం కాసందువల్త నరసింవాన వని కత మెో యో నారదియ 

సురాణం ఆ ఉసపఫురాణానికి అనువాద | గంథమని దృఢంగా చెప్పలేము. 

సామాన్యంగా ఉపపురాణాలు తొలున మవోవురాళాలకు సం|గహా స్వరూవంగా 

అవతరించిన వే అయినా వాటిలా అనంచరకా లంలో వివర ణాత్భ కాలుగా-మూల 

పురాణాలలో లేనటువంటి పయాలు _ ఆ పురాణాలకు అగంగరకాలలలో 

అవతరించిన వివిధ విభిన్న త్రయ విశేషాలు చొప్పించడం జరిగింది. దీని 

వల్ల ఉపపురాణా ల (వామాణికత దెబ్బతిన్నది. మృతుగ్గంజయ కవి రచించిన 

బృవాన్నారదీయం పూర్వార్థంలోని పథమ పాదానికి మా(తమే నరిమితమై 41 

అ ఛ్యాయాలతో దూడిన సంస్కృత మూలానికి ఆరాశ్యాసాల అనువాద గంథంగా 

మనకు ఉపలభ్యనూన మైనది. _ నాకదీయ  మనోవురాణంలో పూర్వార్థ్హమంతా 

అనువాదం కావాలంశు, మరి మూడు పాచాలు, 684 అఛ్యాయాలతోను మొత్తం 

9545 శ్లోకాలతో వున్న (|వథమపాన ౦_లె229 ల, ద్వితీయ, నృతీచు, చతుర 

పొదాలు 9545 ల్లో. - అనగా నాలుగు పాదాలలో మొత్తం 12774 శ్లోకాలు 

వున్నాయి) మిగిలిన భాగం అనువదించవలసి వున్నది. విచితమేమంకే నరసింహ 

కవి కృత మైన నారదియ వురాణం 99 పాళ్లు సంస్కృత మూల నారదీయ మనో 

పురాణంలోని ఉత్తరార్థంలో వున్న కొన్ని విషయాలకు మా[తమే పరిమితమె 
సంగృహీత మై వున్నది. అయి జే సంస్కృత నారదీయ పురాణంలో పూ ర్వార్థంలో 

[పథమపాదం చివర నర్జింపబడిన చతుర్యుగ ధర్మాలలోని కలియుగ ధర్మాలు 

తెలుగులో కొన్ని వివరింపబడ్డాయి. ఒకవేళ మృత్యుంజయకవి నారదీయ మహో 
పురాణ పూర్వభాగాన్ని మొత్తం అనువదించి వుంశే, అతని తరువాతి కాలంలోనే 
వున్న నరనింవాకవి చానికనుబంధంగా ఉ త్తరార్థాన్ని పర్మిగహించి దీన్ని రచించాడా 
అనీ నంచేపాం కలుగుతున్న ది. అయి శే మృతురుం జయకి వి బృవాన్నారదియ 

పురాణ రూపంగా అనునరించిన అనువాద పద్దతికి, నరసింవాకవి అనుసరించిన 

వాజ్మయ మహాధ్యముని 
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అనువాద పద్ద తి! బొత్తిగా నాజాత్యం గనీవించడ౧లేదు. మూలనురా.ం౦తో 

నరసింహకవి నారగీయ సురాణాన్ని నగిపోల్సి చూచినపుడు ఉత్తరార్థంలో. శివ 

అ ఛాగ్గయం మొదలు స'/వ అధ్యాయం వరకూ వున్న గుక్కాంగద చరిత దాదాపు 

తెలుగులో వర్షింగబడింది. _ వింగిలిన మోహినీ నంబంధ వృతాంతం - ఆమె 

గంగాది పుణ్య తే తాను సందర్శించిన ఫి యం తెలుగులో లేదు. అంతేకాక కాళీ 

(పయాగాది సుణ్య చ శాలలో పిండదాన విధి స్మిర్ధయం-వివిధ శేత మావో 

తారలా ంగాతీర జగన్నాథ శే తాది మాహోత్మ్యాలూ యీ అనువాదంలో 

పరి ర్హిత*లయిా్యూయి. భాగ! గర్భ స్థాన ఇ ౧ర్ర చగి| కాది కన యాలు దూ[శం అగ రంత 

సగ) సంగా "సర్కొ.నబడ్డాయి. సంస్కృ నారదీయ మవోస్తరాణంలోని సర్వా 
(7) అంది 

బాన్ని అను 9౧5లో పరి ౫ఫాం౦'చ *లన్ను ద్భమి అసలు నరిసింవాకొనికి వున్న శై 
డిలు 

+ శ ఇం * (1 అంచ ' 

కాళ దు, LOO ల) లు Mon) సెల నంగ గియ nd రాం గ పూర్వ భాగ౦లోగల కులిధ 
(ల | 

శా సు గ్రాలు" సృష్టి నిరూసణ పనంగం - భూగోళ న ర్రనం-ఖరన 
. No 

ఖండ రా AN గి (బెళ గ్) a వర్ణ నభూం మొద మై నపి అనేక విషయాలు య ధాత థాలుగా 
టీ! 

అనూదిళతాలు కాన పోవటం ఆళ్చరగ్గకరంకాను. అయితే నంస్కృత పూర్వాద్ధంలో 

వున్న కొన్ని కో గన్ని సమయం టెక గ్లో [సి మపర్దతిలో కాకుండా బహువ్యశ్యస్తాలుగా 
రి వాది 

SENN (గదేశాళలో సం|గవాంగా ఉట: కంచడం౦ జరిగింది. కాని నంస్కృశంలో 

[సగ నమా ధిార్జంంలో" సగ ౧పబడీన ఎంరదీయు పురాళ్రానికి మూలభూతా లై న పురాణ 

మావ న్య) స్ట ననాద సిశీషూలు కూడా “లుగు నారదీయ పురాణ [పొరంభంలో 

నరనింహాగవి వ భించగ సోవడ౦ంవల్ల అసలు [గ్రంథ | పాశ స్త్యాన్నే విస్నరించి 
టా 

నల్నవుతున్నది. అసలు సొాగబీయ నురాణ వూగే త్తరాళ్థాల్నే నం[గవాపరచి 
య త్ో 

( కొొన్నిక థలను పఫరిం చి రచించాడో, తసకు 
శ్ర 

MA యని గ అనుగ ఉసఫు రణం మీర ఆధారవడి యీ నాగదీయ సురాణ కృతిని 

“oho నం సీ నం సంవ చ్చిన చోట్ల 
{1 HY 

Tha 

స చిందంజో, ఇగ మిగ్ల ౦గా చెప్పలేము. అయి నరనీంవాొగగ అనువాద సద్ద తి 
శ్ గ 

౦ నన్ను "దుంగ. భార తాది (గంథాల అను వాద వద్దశిలో నే నఢడచిందని 

ఆగం టో జో mn ఇ శ i శే fv చెస్పవన్న్మును. గం లగ మెన | ఎంస్క్ఫృశ నారదీయ మవ పురా రానీ గె దృష్టిలో 

ENTE: 2) మం SN ర. నరనీంవాగ'ఫి గ్భత మైన నారదీయ పురాణంలో TTY 

(tw) 

సంసృతి ముతలలటో లేనటువంటి అనే” ఫవయాలు కనిపిస్తున్న వి, 

యగు నాగ టీయను రాణ ద్వితీయా శ్వాసంలో వున్న కల్యాణ తీస్దో సతి తీ_ 

మాస ?మ, సుచరి| తుని చరి[శ, కనరమాలిని యదుశేఖరుల కథ, యానవా ది వర్ణనం, 

చతు'గ్యది కథ, ఇ 'తెర్టది 'వయాలు మూల నారదియపు రాణంలో అసలు కనిపించ కం 

లేధు. తెలుగు నొరదీయురాణంలో నృతీయాశ్వానంలో వర్ణించిన పామండ మత 

భః, 'వ్యా[ధువానిర కిరాణ సంవాదం, నాళీజంఘుని కథ, తులనీమాహోత్మ్య, ధర్భ 

మవామగన సా రామృత ర 
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కతువుచేసిన నారాయణార్భనా విధానం, విష్ణుచిత్తుని కథ, న్యాసమావోత్మ్యం, వంటివి 

మూల సంస్కృత సు రాణంలో కానరావడం లేదు. తెలుగునారదీయవురాణం లో షష్టో 

శ్వానంలోవున్న వైైన్లవ మతవిసయాలూ, _వెకుంఠలోక పంచావరణ వర్ష నాది 

విషయాలూ, సంస్కృత మహీాపురాణంలో కానరావడంలేదు. న ప్పమాష్ట్ర మాళ్వా 

సాలలోవున్న (వన్హాద చరి [శ్రకాని, (వపనంగవశాత్తూ మధ్యలో వర్ణించ బడిన (ధువచరి[త 

కాని సంస్కృత మూలంలో కానరావడంలేదు. ఒక వేళ నరసింవాకవికి లభించిన 

సంస్కృత ఉపపురాణ |పతిలో యివన్నీ వున్నాయేమో మనం చెప్పలేము. పురాణ 

ఉప పురాణాలలో భారశ, భాగవతాది [గంథాలలోవలెనె ఉత్తర, దకిణ భారత 

దేశ ప్రతులలో విభిన్నత్వమున్నట్లు గతంలోనే ఒక సందర్భంలో పేర్కొనడం 
జరిగింది. |పన్తుతం (పచురితమై లభిస్తున్న నంస్కృత సారదీయ మవోపురాణ్రాన్ని 
మృత్యుంజయక వి అనుసరించగా వేరొక దతిగాది సంస్కృత పురాణ | పతిని నరసింహ 

కవి అనుసరించి యీ కృతిని రచించాడో యేమో చెన్పలేము. సరైన మూం 
(పతి అభించనప్పుడు యిటువంటి వాటినన్నింటినీ ఉహాంచి చెప్పవలసించే కాని సరెన 

నిర్గ యంచేసి ఇద మిత్థమని తేల్చి చెప్పలేముకదా ! ఒక వేళ అతనికి లభించిన మూ”: 

(గంథంలో వుండివుంకు, అవి అతని స్వక పోలకల్పిత వర్ణనలు కాజాంవు. పాఠ? 

పరిశోధక విమర్శకుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నంస్కృతమూల నారదీయ 
పురాణ భాగాలను, నరసింవాకని కృత నారదీయ ఫురాణంలోని ఘట్టాలను 

కొన్నింటిని తులనాత్మక పరిశీలనా దృష్టితో యీ [కంద పేర్కొంటున్నాను, 
వీటిల్లో కొన్ని యథామూలానువాచాలుగానూ, కొన్ని అత్యంత సంగహా తాలు 

గానూ, మరికొన్ని మధ్యమంగానూ విరచింపబడినట్లు కనిపిస్తు న్నాయి. 

చెంధనస్య ఘోరస్య శుప్మా| ర్రస్య ద్విజోత్తమ, 
కోవహ్నిర్షవా తే తస్యతద్భా వాన్వక్తు మర్హతి ॥ 

నాజ్ఞాతం (తిషులో శేషు చతుర్ముఖసముగ్భవః | 

విద్య లే తవ వి వెంద | తివిధస్య సునిశ్చితం ; 

అజాత౦ పొతకిం కృషం ంజూతం ఇకా, గో “os af డ్డ మ్కంజ్ఞ _ర్లముదావ తం | 

భావ్యం వావ్యథ వాతీతం వర్తమానం వదన్యనః ॥ 

వహ్నినా కన తద్భస్మ భవే చేతన్న్మతం మమ | 

వసిస్థోో వాచ ; 

[కూయతాం నృపళార్జూలవహ్నినా యేనశద్భ వేత్ || 

భస్మశళుమ్కంత థా |రంచ పాపమన్యహ్యూ శేషతః ॥ 

వాజ్మయ మవోధ్యముని 
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అవావగవాన ) విష్టార నరః సేం య గం|దియః 

య. ఇప్పు ఫూజయెన్ఫధునూద నం || 

సధా తీస్నాననపాతో రాతి బాగర ణ=న్వితః | 

విశళేోేధ యతి పాపాని కితవోపాయథా ధనం ॥ 

(నం.నాల, ఉత రార్టం-| ప. అ-రిశో. నుండి 9ళో, వరకు) 
జాల ®ి ౧) ౧౫ 

, కం. పవున శుమ్కొౌ-! ర్ల ర్రము ల" 

పా వీంధ నకో [లల సిస్టము సేయన్ 
లొ 

దీవించు వహ్నా 'యెయ్య ది 

తాపు కులనొథ ! "తెలుపు చయతో మూగషున్ 

పీ మూండులోకంబుల మునినాథ ! నీ వెలుం 

గని యది లేదు నిక్కాముగ! (బెలిధ 

కర్మ నిశ్చితము విఖ్యాత మైన జాత 

ఓ లుషంబుళలెంచ కుం ములు జగ 

కలు,0బు లా గ్హముల్ గా పాఏించితి 

వా గ్తకెక్క. నతీతవర్త మాన 

భావికాలోచిగ పా పేంధనంబు లే 

వప్నాచే నడంగుం బావన చరిత 

తే.గీ. యనిన సారివానరము నియ'తాత్మమనుజు ( 

డువవనీంచి వారి భజించి యుచితభ డి ( 

గాంచి నిశి నెల్ల( దామేలుకాంచి ధనము 

జూదరియు. బోలె బాతళ సోమమడంచు. 

(తె, సార, చతు స్టా శ్వానము - 189వుట. 3, 4 స.) 

పకాదిశీ నమా ఖీ(న వహ నాపొత శేం భనం | 

భస్మ తాం యాతి రాజేంద అపిజన్మశతోద్భవం || 

నేద్భశం పావనం కించిన్న రాణాం భూప విద్యే ; 

యాద్భశం వన నాభ స్య దినం పాశక పవోనిద౦ ॥ 

తాపత్చావొని దే హేస్మిం స్పీష్టంతిమనుజాధిప 

యావన్నోప వ సేజ్ఞంతుః పర్మనాభదినం శుభం ॥ 

మహామథన సనారామృతం 
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అశ్వ మెధ సహ నాణి రాజనూయ కొతానిచ | 

పశా దళ్యువ వాసస్యకలాం నా ర్లంతి షోడశీం ॥ 
థి యా 

ఏకాద శేందియెః పాపం యత్కృతం భవతి| పభో 

ఏకాదళ్యుపవా సేన తత్సర్వం విలయం [వజేత్ | 

ఏకాదశీ సమం కించిత్ పావనాళం నవిద్య శె 

వ్యా జేనాపికృ్ళతారాజన్నదర్శ్భయతి భాన్కరీం ॥ 

స్వర్గ మోక్ష ప దాప్యాషా రాజ్యపు[గ | పచాయినీ 

సుకలత పదా పాపా శరీ రారోగ్య దాయినీ I 

(సం. నార. ఉ శరాగ్గం-|ప, అ-10 నుండి 16 శ) \ ఆం థి"! ౧ 

వినుము రాజేం|చా ! ఏకాదశీ నముచ్భవానిలంబుచే జగాశతోద్భవంబు లై న 

పాత కేంధనంబులు భస్నంబగు. వారిదివసంబువంటి దివసంబు లేదు. హారి 

వెనరంబున నువవసించు శన క నేక జెవాంబుణ పావంబులుడుగు. వారివాన 

రోపవాన పోడ శాంళంబునకు నళ్వ మధసహా నంబులు వాజపేయశిశంబులు 

నమంబులుగావు. వారెవానరోవవానంబున నేకాద శేం దీయక్ళత పావంబు 

లన్ని యునాశంబునొందు. హూరివాసరగమంబుగా. చాపంబుఖవలన రకించునది 

యొకటి లేదు ఒకొక్క వ్యాజంఖున హారివానరోపవాస మాచరించి 

దండధరునిం జూడ.డు. స్వర్గ మోవ పదంబును, శరిరారోగ్యక రంబును, 
యగ 

సుకళత సువు| తలాభ కార ణంబును నగు, మజియును, 

(తె. నార. చతుర్థాశ్వాసము - 190పుట, ల వ. 

నగంగా నగయా భూప నకాళీ నచ పుష్కరం । 
నచావీ కౌరవం శతం నరేవా నచదేఫఖకా ॥ 

యమునా చం[దభాగాచ పుణ్యా భూప వా రెర్టినాత్ | 
అనాయాసేన రా'జేం[ద (పావ్యళశే వారి మందిరం ॥ 

రాశౌ జాగరణం కృశ్వా నముపోవ హా రేర్టినం 
సర్వపాప వినిర్భుకో విష్ణులో కేవ కేన రః ॥ 

దైవ మాతృక పకే దళ రాజేంద వైతృశే; 
భార్యయా దళ పచ పురుపానుద్దశేత్సథా | 

ఆశత్మానమపి రాజేంద సన యేత దై షష్ట వం పురం | 

చింతామణి సమాహ్యేషా అథవాపి నిధేస్సమా । 

'వాజ్బయ మవోధ్యతుని 
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నంకల్బ పావవ [(వఖ్యావం వెకోస్టిప మాథవా | 

దా బాగం యే|సపనా పం గా వనరవరో త వు ॥ 

"బి 1 స్యంద్వ బంవనావ్రో గు" తా నాగ రీక్ళత నాథ? నస్క | 

వగింణః వీణ వసా భళీ యాంతి సారిమందిరం ॥ 
| లి \ చ నక. 

పమ |పథావోః ఫా మయి) ద్వాద శా? సగికీ రి తః | 

పా బుంధనస ఘోరా 1 పావకాఖోో మహీపతే |! 

పా రేర్టినం సదోపోప[[9 నర్ ర్తర్భ సరాయ ణో 8 | 

ఇ చృద్భిగ్వోపులా న్ఫోగాన్పు[5 పొ -తాది కాం న్తగా॥ 

ను *గిద్రిన మీప"*నుర్వొ నియ! ర రతన "రీజ 

నరవర సతు కు&శీం మాతురాప్నో ని-సె సన 
యా 

బహువృ జిన సమేతో2౭. -కామతః? కామశజో వొ 

2 జతిపదమనంతం లో' .నాథస్య నిప్లో? | 

(నం. నాగ. ఉణభరాగ ౦ ప. అ. 17 నుండి 26 క్ల.) 
mn డు య 

కం. కుగుగంగా కాశీ వు 

పుర కేవాకేణికా ఫీకర్తన ననయా 

రయూ గయాది తీర్థము 

లభాయన్ సగియనయం దగుని వారిదినమునకున్. 

నమ అవనీనాయక |! కలులోకుల కన "యానంబునన్ నేండు వె 

స్టృవథామంబుపవాసన జాగరము లిచ్చం'వేయ నేకాగశిన్ 

సవి శేషంబుగ మానవత వితృవతి న్వపియా వత వం 

శవచంగంబులు వార్షగా6 బదియు మోవంబందు, చానుందగున్ . 

కం. పశాదశి చింతామణి 
'యేశావశి కామరేను వింద మహీజం 

బేకాదశి మాక[సద 
మేశాదళి వేదమార్ష మేకాదశి యే, 

శా... చ్వాదశ్యున్సవ మాచరించు నరుండుద్యద్డోళ్ళు తుష్కరంబుతో. 
గా దేనాపాత దివ్గవాపహాన ముతో గా శేయ న(వ్ర్రంబుతో 

నాదితుగల్ గొనియాడ నా హారిపురోదంచన్నణీ వేదికన్ 

మోాదంబందుచునుండు ఒవెప్లవ న భాము ఖ్యుల్ [వళంసింప(గన్ , 

మవోమధన సారామృత 0 
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కం. వారి చానరోవచాసాం 

తరమున జన్నాంత రముల( దరొలని పాపాం 

గరములు జననీ గళ్ళాం 

తర వీణ్యూ తాది లిప్తతయుం దొలంగు ధరన్. 

(౫. నార. _ చతు ర్థాశ్వానము, 190-191 పుటలు-% నుండి 10 స.) 

వనీమ ఉవాచ :_ 
అ 

ఇమమే వార్థ ముద్దిశ్య నైమిశారణ్య వాసినః | థి దిలి = 
(ప్మవచ్చుర్మునయః సూతం వ్యానశిష్యుం మవామతిం | 

సత్రువృవ్బి మవోభాగ ఏకాదశ్యాః సుఫిన రం | 

మావోత్మ రం వ థయామాన ఉపవాస విధిం తథా ; 

తద్వాక్యం నూత పు[ఆన్య శృ త్యాద్విజవరో త్తమాః | 

మావోత్మ రం చ| కీణళ్చాపి సర్వ పాపోథు శాంతిదం ॥ 

పునః (వ పచ్చురమలం నూతంపొరాణికం నువ 

అష్టాదశ పురాణాని భవాన్ జానాతి నూనద | 

కానీనన్య (పసాదేన మవోభారన ముత | 

తన్నా స్పి యన్న వేక్సిత్యం పురాణేషున్మృ తిష రపి I 

చరితే రఘునాథగ్య శతకోటి [పవి నే । 
అస్మాకం సంశయః కళ్ళిద్ధ్రద యే సం|న్రవర్శశే ॥ 

తంభవాన రతి ఛేత్తుం యాథా రన సులి స్తరాత్ | 

తి ఖే; [పొంచముపోప గ్రంసాగ్టిదాహోస్విన్మూల మేవచ | 

దద న ఇళ ౭ ల — టం బె పపై(ళ్య సమా ఖ్యాహి నా పెద్యం విద్య లెతవ 

సౌతిరువాచ :_ 

తి ఖే; (పాంతం నసురాణాంహె ఉపోమ్యం | పీతివర్టనం। 

మూలం తిఖే; పిత్ఫాణాంతు కాలః [పియమీరితమ్ 

అత; (పాంతముపోప గ ంహితి ఛేర్గళ ఫ లెప్పుఖిః || 

ఈ 

మూలంసొా పితృ తృప్ప (ర్థం విజయం ధర్శ్మ-కాంటీ.భిః | 

(నం.నార.ఉ త్త రార్థం_-ద్వి.అ. [పథమపాదం ) నుండి 10§*.) 
య 

వాజ్మయ మవోధ్యతుని 
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వ. చ (గశ్నం బె నై మీ శారణన్ల వాసులు వ్యాసశిషు రండ గు నూతునిం జూచి 

మవేోభాగగాంబు మొదలుకొెసి యూ కో పురాణంబులు నీవెంజులగనిఏి 

లేవు. పేవశాన్న పు రాణన్మ్ట్య్రతులందు లేనిది యెద్దియును లేదు. "కావున 

నర్వంబును నీ వెజుంగుదుపు, మా వాదయంబుల నింత నంశయంబున్నది. 

ఎతణ్సలశయంబుదిర నస్హరంబున నెటీంగింపు. _ తిథి [బాంతంబున నువవసింవ 

వలయునో? తిథి మూలంబున నువవసింపవలయునో ? అందు దేవ పిళ్ళ 

కార గ్గంబులక్షు నుపయోగించి! యని యెలీంగింపపే యని యడిగిన నా 

సూతుండు శొనకాదుల కల్తనియ, తీథ్యంగంబున వ పిశ్ళపొతంబుగా నుప 

వసీంవ వలయును, తిథిమూలంబున ఎలీత్యు కం జాచరింపవలయు. 

(౩౫. నార-చతుర్ధాశ్వాసము- 191 పుట. 41 వ.) 

ఫూగ్వ విణ్వనకర్తవ్యా ద్వితీయాచాష్టమీ తథా । 

సస్ట్యదై కాదశీ భూపధర్శ శామార్థలివ్సుఖిః ; 

పూర్వ విద్ధాద్విజ (శేష్టాః కచ వ్యా స్త మీనదా ॥ 

ధర్భుళ్ళ వార్ష మాసళ్ళ పీతుః సొంవత్సరం దినం | 

పూర్వ విద్దాని మాల _న్హ్యక్ష్యా నడికం Eu పద్య శే || 

హానించ నంతతే రూప దౌర్భాగ్యం సమవావ్వ్నుయాత్ । 

పత చ్భ్భతం మ్వు-+వి పొః క్చప్ట దై ్రపాయనాత్పురా | 

ఆదితో్య దయ వేలాయాం యాతో కావితీధి ర్భ వేత్ 

పూర్వ విద్దాతు మంత వ్యా (పభూతానోదయం ఏనా ॥ 

(సం.నార,ఉత్త రార్ట.ద్వి.అ.10ల్లో. నుండి 14 క్లో 
అజా 6 క్ గొ. 

ఆ. సాధులాద్వితీయపవ్వి యన్షమి భూత 

తిథి వారి దివసముల6 దెలిసి పూర్వ 

విద్దయైన దానీ విడువనగు( దివర్గ 

"కాంతులు వవసింపగాదు ధరను. 

ce వాసిగా [చాతి సొంనత్సరీక దళమి 

పౌర మానీ దరశి భవ్యతిథులు 

పూర్వ విద్దములైన( బూని నేయంగం దగు 

నటసేయకుండిన నతడు ఘోర 

మవోముథన సారామృతం 
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నరకంబులందు నానావిధ హోనియు 

సంతతిచ్చేద మశ కంత దురిత 

దిర్భాగ్యముల( 'జెందు6 దప్పదు మున్నంచు 

దె ఇపాయనుండు తథ్యముగ 6 బలి శె. 

తే.గీ. వెలయనాదిత్యు( డుదయించు వేళయందు 

నించ యనియు. దిథిగ ల నెని యదియె 

పూర్ణయగు నుదయము చాసి పూర్ణ యన 

యదియ పూర్ణ య కాయజూడుం డనమఘములార |! 

( తె.నార.చతురా ళెసము-!91, 192 పుట. 12, 13 ప.) 

పారశ్స మరణ న్యాణాం తిథిస్తా త్కాలికీన్నృ ఆ? | 

పి త్యేఒ_నృమాన వేలాయాం స్పర్శ పూ ర్టానిగద్య అ ॥ 

నత| తోదయినీ (గావ్యో చై వస్యోదయిశే విధిః | 

(వపత్యవాం శోధయే త్నాజ్ఞ స్థితిం దైవజ్ఞ చింతశాత్ | 
య్ 

తిథి పమాణం వి సం[దాః శతపాకరదివాక రౌ | 

చం|దారుచార విజ్లానా త్కాలం కాలవీదోవిదుః ॥ 
ణా 

సూ ర్వాయా; నంగదో మేణ నయోగ్యాస్తాః [వపూజనే 

వరయంతినర నజాయామాంశ్చ చతురోద్విజా; I 
జ ఆరి గ్ల 

అత ఊర్థ్వ పవత్యూమి స్నాన పూజావిధి [కమం | 

నదిచా శుద్ది మాప్నోతి తదారా ఈ విధీయతే ॥ 

దినకార్య మశేవం హి కర్తవ్యం శర్వరీముఖే | 

విధిరేష మయాఖ్యాతో నరాణామువవాసినాం ॥ 
ys ళో కి (నం, నార-ఉ త్త రార్థం-ద్వి, అ15_నుండి 20 a .) 

వ. పారణంబునకు మరణంబునకుం దత్కా.లతిథి క ర్భవ్యను, వైతృకంబునకు 

న స్తమయ స్పృక్కెన తిథిక_రృవ్యము. మెతక క ర్మంబున కుదయ తిథి 

|గావ్యాంబుకాదు. కావున మౌహూ ర్తి కులవలనం( దిథి శోధింవవలయు. తిథికి 

([బమాణంబులు సూర్యచంద్రులు. పూర్వ విద్ద యైన నువవసింప( దగదు. 

స్నాన పూజనంబులు యామ చతుష్కంబు వర్షించి చానకర్మంబు లన్నియు 

ళర్వరీ ముఖంబునం జేయవలయు నిది యుపవాసవిధి (వశారంబు, 

(ె.నార చతుర్థాశ్వాసము... 199 పుట. 14 వ) 

వాజ్మయ మహాధ్యతుని 
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అలా యామథ వి సెం|ద్ర చ్వాస శ్యా మరుణోదయే | 

న్నా నార్భన (కియా శా ర్యా దాన ంమాది సంయుతా | 

లో జా బౌ ట్ 

త యోద శా( బా కుధ్రాయాం పారకావ*థివీ ఫలం । 
గ గ్ల ఇ 

శతయజ్డాథిక ౦ వాపవీనర; (పొవోన్నుత్యసంశయం | 

ఏతస్మాత్మా_రణాద్విపాః |వత్య్యూవః స్నానమాచశేత్ | 
పీన్ఫుతర్పణ నంయు క్షం న నృష్ట్య్వా చ్వాదశీ దినం | 

మవోవోని రా హ్యేషా ద్వాదశీలంఘి తాన్ఫభిః | 

కరోతి ధర్మహరణమస్నా బేవ సరన్వతీ || 

మయే వాప్యధవావృ థై సంపా వ్రేవా దినోదయే | 

ఉపోమ్యా ద్వాదశీపుణ్యా పూర్యవిద్దాం వివర్ణయేత ॥ 

\ 

దాషగ శి యల్బమయిన నరు 

ణోదియమున లేచి స్నానహోీమార్చన దా 
నాదిక ముసేయ(దగు నా - 

వేదజ్ఞు ల కెల్ల ధర్మవృష్తి "యెనం౫ న్, 

శంద్ది( (దయోదళశి సత 

ర్మోద్ధవి. బారణ యొ;:ర్చి యురుధా శ్రీ డా 

నోద్దత బలమున త యు 

జ్హోద్దరణబలంబు మనుజు డొందుచునుండున్. 

అదిగాన ద్వాదళీ యల్చ్బ్పమణయినను న్నా 

న పీశృతర్చణము లెన్నంగ నాడి 

జరపి తద్ద్వాదశి సాధింవవలయు సా 

ధింపకుండిన మహోోదీర్లవర్ల 

వోనియు నిజధ ర్శవోనియునగు నమ 

[(గముగ నస్నాత నరన్వతి గతి 

భూరిదోషం౦బులు పుట్టిన నణంగించి 

వర్తించు (శ్రీవారి వాసరంబు 

తే.గీ. నకును ద్వాదళియే మహోన్నత ఫల|వ 

దయగు వృద్ది దినక్షయాంతరములందు 

నపరిమితభ కి, ద్యాద శియందు నుపవ 

సింప6గా6ందగు ఫద్ద వర్టింపవలయు. 

(తె.నార, చతుర్గాశ్వాసము-195, 

మహోమథన సారామృతం 

గనం.నారఉ జ రార్థం-ద్వి.అ.21నుండి21 ల్లో.) 
జాలి థి య 

198 వుట. 11నుండి 17 వ.) 
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| వాహ్మ్ణ ఉవాచ :_ 

వ, 

యదాచ (పావ్య తేసూత ద్వాగ శ్యాం పూర్వునంఫవా | 

తదోపవాసోహికథ కర్తవ్యా మానవై ర్వాద | 

ఉపవాసదినంవిద్దం యదాభవతి పూర్వయా 

ద్వితీయేఒహ్ని యచానస్యాత్స్వల్పా స్య కాద ీ తిథిః || 

త తొవవాసో విహిత: కథం తద్వన సూతజ |! 

(నం.నార.ఉ -ద్వి.అ.౨( 28, (సం నార త్త రార్గం ద్వి. అ.2౨(౮నుండి వరీళ్లా ) 

మణీయు ద్వాదశి పూర్వళంంయుత యై యొప్పుచుండు నప్పు డువవానంబు 
నరు లెల్లం జేయనలయునన నుపవాసదినము పూర్వవిద్ద మై ద్వితీయ దినము 
నందు లేకయుండిన నేకాదనళి యెట్లాచరింప వలయు ననిన నూతుం 

డిట్లనియె. 

(కె.నార.చతు రాశ్యాసము. 198 పుట. 186 వ.) 

యదా నపావ్యతే వీపా ద్వాద శ్యాం పూర్వనంభవం । 
రవిచం[ దార్క జావాంతు తదో పోమ్యం పరం దినం ॥ 

'సం.నార-ఉ త రాగ్గం-ళో 268, ఇివపాదం-నుండి ళో,289, 1వ పాదం.) 
\ శా (అ య గ / 

తే.గీ. ద్వాదశీ దినమున బూర్వవానరంబు 

నందునేనియు సూర్య చకార్జ మాత 

మొందినను బరదినమున నువపవసీంప 

యయు క మెయుండు సజనులుల సీల. 
ఎర రాలా జి mM ౦౧౦౧ 

(తె.నార. చతుర్ధ్థాశ్వానము-198 వుట. 19 వ.) 

బవ్వోగమ విరోభేషు (బాహ్మణషు వివాదిషు | 
ఉపోష్యా ద్వాద శీ పుణ్యా త యోదశారంతుపారణం | 

(సం. నార-ఉ త రార్ల్గం-ద్వి. అ-ళో.208, 2వ పాదంనుండి..కో.98(0 1వ, పాదం! పై థ ౧౧ య / 

వ. అనేకాగమ విరోధంబులు చెననేమి? (కావ్మాణులు వివాదించిన నేమి? 

ద్వాద శ్యుపవానంబునుం దయోదశళశి పారణయుం జెయవలయు., 

(తె. నొర.చతు ర్థాశ్వానము.-198 పుట. 20 వ. 

పళాదశ్యాంతు విద్దాయాం సం పాపే (శవరోత థా | 

ఉపోష్యా ద్వాదళీ పుణ్యవక్షయో రుభయోరపి | 

(సం. నార.ఉత్త రార్లం-ద్వి. అ-ళ్లో. 80, 2వ పాదంనుండి ళో. 81, 1వ పాదం) జి ఢా య 0౧ 

వాజ్మయ మహోాధ్య ముని 
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తే.గీ. అరయ నేశానశి యక యైన నేని 

(శవణమునధ గూడిపాపస నసంతయ మొనర్చు 

నట్టి ద్యాద శీ యువవాన మందవలయు 

ఘనత మై కక్ష కృష పతుముల యందు. 

(౪, నార. చతుర్థా శ్వాసము- 198 వుట. ౨] ప.) 

ఆక ట్టి లకి షప 0 లక్ పమవో నిర్ణయ ది కంరుంయా శాస్త్ర పినిర్ణ యాత | 

కి ముం | చోతు పాం త్రవ్నవంతో వ మన్య చ్యోతు కామాప దృవంతో బృ ంతుమే ॥ 

బముటయః ఊచుః 2 

యుగా దీనాం నద విధిం సౌ తనమ్యగ్య ఛాతథం | 

(సం, నాగాఉత రాగం...ళక్. 81. ఇివ, పాగంనుండి శో, లివి వరకు) 
—_0 @ య ౧౧ 

వ వకాణుకీ ద్వా” శ నిర్ణ యంబు సొలిపితి మజీయుం చెలియ ఏలయునుపి యశుగుం 

డసిన బుషులు యుగాది నిర యంబడీగిన సూతుండిట్టని యె. 

(తె. నార, చతుర్థాశ్వానము- 19] పుట, 22 వ.) 

ఫొత్రిరువాచ:_ 

చ్వేశు క్ల చ్వేత ఖా కృ ష్ట్రేయుగాద్య్యాః కవయో విధు, | 

( అస రి సం ట్రీ రం జ్జ ఖా ఇగ uo ఏళాం 

కుక్లే పూర్వాస్టా గావో కృష్ణాగాహ్యా పరా్థా కె | 
అయనం దిగ భాగఢ్యం సంకమః మోడళ:ః ఫల; | 

ప్లూ శ్వేతు దజీణేభాగే వ్యతీశే చో త్తరోనుతః | 

మధ్య కాలేతు విషు వేశ్వవయాపరిక్షీర్శితా | 

జ్జ త్వా వీ పాస్టితిం సమ్యుశ్య్చాంవత్సర నమీరితాం | 

కర్తవ్యో ప్యుపవాసస్తు అన్యథా నరకం [నెక్ || 

ఆళ్ళ అగ చినన్ న పూర్వ సీద్దాం (వకుర్వాణా నర్ ధర్మం నీకృంతతి | 

నంత శేస్తు వినాశాయ సంవదాం వారణాయచ ॥ 

ఫల వే ధేపి పి పేందా దళమ్యా వర్ణయేచ్చివాం | 

సురాయా పఏందు నాస్ప్ఫృష్ట్రం యథాగంగా జలంత్య బేత్ || 

శ్వవాతం సంచగవ్యంచ దళమ్యా దూపి.తాంత్య దేత్ 

పకాదళీం ద్విజ (శేష్టాః వక్షయోరుభయో రపి ॥ 

మవోమథన సారామృత 0 

N—vil 
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పూర్యవిద్దా పురాద తా నాతిథిర్యదు మె”లినా | 

_ _ 8 దాన వేభో ద్విజ శేస్టాః [బఐణనార్థం మహాత్మనాం | 

అళాలే యద్దనం చత్తమపా కేభో 

వంక ది vt స్ట రసంను | గంక్ళృ రే పి యద్ద తృం యద్ద త్తం ప్యనత్కృతం | 

పూర్వ విద్దతి ధౌద త్రం చద్ద తృమును రేస్వథ 

యదుచ్చి షేన దతృంతు యద్గత పతి తేవ్వపి ; 
ఓ జారి ది 

g అధ లా (స్రీజి తేఘచ యద్ద త్తం యద్ద త్తంజలవర్జిశం 

పునఃకీర్తన నంయు కం గద్ద త్తమసు రేష్మువె I 

తస్మాద్వి|[బానక ర్న వ్యా విద్ద్వాప్యె కాద శీతిథిః 

య శాహాంతిసురా పుణ్యం (శొద్దంచ వృప రిపతిః | 

దత్తం జపం హుతం స్నాతంత ధాపూజాకృ తాహ లె 

తిధౌ విర్థేకయంయాోతి తమః సూర్యోద యేయ థా ॥ 

జీర్ణం పతింయావన గర్విళాయ థా . 
త్యజంతి నార్యో ర్వువ కేతు నార్జి తా; 

త థాహీి వేదం విబుధా స్యజంతి 

తిథధ్యంతరం ధర్మ వివృద్ద యే నచా ॥ 

(సం. నార. ఉత్త రార్థం. ద్వి. అ. శ్లో. లిక, 2వ పాదం నుండి శ్లో, 46 వరకు) లారి థి ౧ ౧ 

ఎలా అన ఘాత్ములార ! యుగాదులు శుక్ల ప 

కమునందు( గ్భ్భప్టపతమునందు 

రెండు రెండ(గ వర్తిల్లు వెశాఖ శు 

కృ తృతీయయుం గా_ర్హిక సితపక్ష 

నవమి నభస్య కృష త యోదశి మాఘ 

పంచదశమియును బావనములు 

(గావ్య్యంబు శుక్ష పక్షమున బె"ర్వాహ్నిక 

మాపరాహ్హికము (గా హ్యంబు కృష్ల 

తేగీ, పక్షమున నయనము దినభాగకంబు 

సం|క్రమణము పోడశాంళ ంబునదియె 

నిదియెణింగి బుధో_త్తము లెల్ల నకల 
దానములు సేయవలయు ననూన మహిమ | 

వాజ్మయ మహేోధ తుని 

N-vii* 



తెలుగులో నారదీయపు రాణాలయ ౫01 

తే.గీ. ఉత రాయణ ముడిగి సూర్యుండు వగ 

దతిణాయనమున శేంగు కటి మలం గు 

మధ్య శాలంబు విపమమై మపొం౧జెలంగు 

నదియె ముక్తక నామధేయము వహించు. 

ల్ తిటి సాంసారిక పదే ముప బుద్దింజాల శోధించి ను 

(పధిత (శ్రీ నువవాస మున్న నగు ధర్మంబున్ శుభంబున్ మనో 

రథముల సద్గతులున్ , మవోదురిత చర్యంబూర్వ సంవిద్ధయా 
తిథియం బే యుపవానమున్న గలదే "తేజంబు వుణ్యస్థి తుల్. 

WA ఉ త్ర మొూశమమైన గంగోవకంబు 

నందు సుర బీందు మూ తంబునం దెనేనీ 

యతి పప తంముగాని యట్ల య్యె దశమి 

వారి దినమున? గళా మా[తమంళునేని. 

ఆ. ఉభయ పథముల మహో త్రముండగు కుశ 
“కేతు. డఖిల దనుజజాల్రి యాత్మ 

బోొంగి నన్ను తింవ( బూర పీద్దములెన 

తిథుల నుపసుసనింపం బెలిపె మున్ను. 

స, తర్కిలపంగ న'కాలద త్రమ పొ[త్ర ద 

త్త౧బసత్క్కాల దత్తంబు [కోధ 

దత్త౧బు పూర్వ పేద్ద తిథి గ్ర ౦బును 

చ్చిస్ట గ_త్తంబును (గీశజనైై త్ర 

దత్సంబు పతిత దత్తంబేక నృస్త్రఆా 

ధతృంబు జలవరద త్త మగ 

క రన దత ౦బు కేవలానురజన 

- ప్రీతికరంబు ధా|తీస్థలమున 

తే.గీ, నట్లుగావున విద్దమౌ హారిదినమున 

నుపవసించినం 'బూర్వవుణో్యత్క. రంబు 

అణ(గు వృష లీపతి యొనర్చినట్టి శ్రద్ద 

కర్మమును బోలె నకల లోకములు నెటు. 

సే.గి, చ|కధరనామ కీర్తన స్తవన భజన 

టు ప్ప్తదత్త హృతస్నాత "సవన ముఖ్య 

ములును బోవు దిథిని వేధమున మహోద్భ 

ఓ *ంధతమసం౦బు సూరో్యోదయమున. జో లె, 

మవోనుథన సారామృతం 



Cc నారదీయపురాణ అమృతనవనీతం 

కం. ముదిసిన మగనిన్ యౌవన 

మదవతులై యున్న గతులు మనసిజకేళిన్ 

గదియని యట్ట్లనె వేదా 

స్పదమగు తిథియందు ధర్మనంఘము దొల(గున్. 

(కె.నార.చతుర్ణా శ్వానము. 194,195 పుటలు. 2రినుండి కి0 ప) 

బముమయః ఊచుః 2 

విస్తరేణ సమాఖ్యాహి విష్ణో రారాధన క్రియాం | 

యయాతోనం సమాయాతి (పదచాతి సమీహితం ॥ 

లమ్మీభ రా జగన్నాథ హ్యూ శపాఘౌాభఘనాశనః 

కర్మళా కేన న|పీతో భ వద్యః సచరాచరః ॥ 

సౌతిరువాచ |: 

భక్తి గాహో హృషీ కేళోనధ నై ద్ద రణీధర | 

భ క్యా నంపూజితో విషుః (పదదాతి మనోరధం ; 
క్ £3 

తస్మాద్వి(పాః సదాభ క్తి కొర వార్టచకపాణినః 

జలేనాపి జగన్నాథః పూజిత, కేళవోభ వత్ | 

పరితోవ.౦ (వజత్యాళు తృషిత స్తుజలై ర్య థా 

అ[తాపిశ్తాయ శే వపా ఆఖ్యానం పాపనాళనం ॥ 

రుక్మాంగదస్య సంవాద మృషిణా గెత మెనహీ 

(సం నార.ఉ తర్రార్గం-శృ.అ. 1వ శో నుండి 6వ ళో.! పాదంవరకు) 
విర్ర గూ య 

వ. అనిన విని బుషులు VU భగవదారాధన కియ విస్తరంబున నెటింగింపు 

మెందున వారి పనన్నుం౦ డై సమీహితంబులిచ్చుననిన సూతుండు భక్తియే 
[పధానంబు. భక్తియుక్తుం డై జడుం డేని భగవంతుం బూజించిన( గైశంబు 

అణంగు తృష్ణ నొొందినబా(డు జలంబున! దృప్రుండై న కరణి. బూజించిన 

మాతనె వారి పరితోషంబు నొందు నిందునకు. బావనాశనం బగు. బుషి 
గేతమ సంవాగంబు నందునైన రుక్ళాంగదోపాఖ్యానంబు విగ్నవించెద 
వఏీనుండు. 

( తె.నార.చతుర్థాశ్వాసము- 195 పుట. క 1వ) 

వాజ్మయ మహాధ్యకుని 



నారదీయపురాణ కృతికర, వంశ"దిక౦-కాలం ci 

నారదీయప్పురాణ కృతిక ర్త వంళొదిఠం-కాలం 

అసాధారణ మైన ఒకానొక విళిష్ట తగల తెలుగు కృతిగా నారదీయ వురా 

ణాన్ని విరచించిన అల్లాడు నరసింపాకవి ఈ [కింది పద్యాలలో తన వంశాది విశేషా 
లను వర్షించాడు, 

(శీమద్వేద మయాంగు ళోభనక్రళా శృంగార లీలా మహో 
న్టామున్ (శ్రీరమణ మనోవార పాయో త్తంసంబు, సమ్యక్పురా 

ణా మోఘార్ద శు భాంజనంబు. బశగాధ్య థో తృముంగన్న యా 

ధీమ| ద్లామణి కళ్ళ బా వ్వాయు(డు కీ ర్తిన్ మించె లోకంబులన్. 

తగంశంబున 

కరుణాకర మంతీ,(దుండు 

కగు కా వరుణాలయుండు ౫౦భీరుండా 

తరు ణార్క్ల దివగ్గకేజుం 

డరుణానుజ రాజరాజితాత్ముండు గలిగెన్. 

ఆ మహామహుథార్య పిఖ్య్యాత చర్య 

సారగుణధుర్య యెన నాంచారు వాగు 

భాగ్య సౌ భాగ్యకీ ర్తి యాసన్మ నడ 

సద్మముననుండీ “శాపం చె స్మస్వతశముల. 

రామానుజాచాన్య రత్నకల్పిత చతు 

స్సింవోసనస్థ సు శ్రీ భజించి 

యుభయ వేదాంత మహోన్నత సాత్వికా 
బా లక స[త్పళ స్తిగాంచి 

శ్రీకృిప్పపూజా విశేష లబ్ది సమస్త 

సౌశీల్యగి రిమ దే జూలమించి 
స అగ అ 0 బ్ో (పొక్తన దివ్య (పబంధా ను నంధాన 

నంతగ మహిమందేజము వహించి 

వెలసె వైష్ణవ మాతుండె విబుధకోటి 

యా ళయింపంగ సద్భక్తి నొచరించె 

సిరులగల్లాడు చెన్నప్ప (శ్రీకరంవు 
భావభావుక కీర్తి [వవన్నమూా ర్తి. 

మా జనకు(డు చెన్నప్పర 

మా జనక గభీరతా నమ్మగత మించెన్ 

రాజో త్తములున్ వై సవ 
రాజోత ములున్ నుతింప |బజ్ఞాళ కి న్, 

వాని 

మవోమథన సా రామృతం 
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ఆంబకుజోడు వంచవిశిఖాంబకుజోడు విదేహరాజ జా 

తాంబకుజోడు సాయక శయాంబకుజోడు వతంగలోక రా 

జాంబకుజోడు మజ్జననియై భువనంబుల మించినట్టి కృ 

హ్లాంబ గుణావలంబ విబుధావళినేలు భశళీభళీయనన్. 

లత్మీనమాఖ్యయా లలనతో గృహా మెధి 

భావంబుచే6 జూల. దిబలినా(డ( 

గవిత వై భవులు సింగన్న యనంతుండు 

నాదిగా పుత్రుల నందినాండ 

తోధితాప సంభ సన్యూశ పవిత్ర క్రీ 

రిస్ఫూర్తివే వ ర్రిల్లినాండ 
అటి ఆశల —2 (౧ 

నఖిల వె ప్ల వరవాస్యార్దిపదేశంబు 

లనుపమభ క్ మై నందినా(డ 

నందనందన పూజనంద వార్జి 

నోలలాడుచు నద్లోషినున్న వాండ 
౧౧ అ 

సూరిమాన్యుండ నల్లాడు నరసింనా 

నామకుండ నంతతగురు |పణామకుండ, 

ఈ సె వద్యాల ననుసరించి నారదీయవురాణ కృతిక రయైన అల్లాడు నర 
యా 

సింవాకవి వంశం ఈ కింది విధంగా అవతరించినట్లు అవగత మవుతున్న ది. 

కశ్యపుడు 

కాశ్యప వంశం 

ఆ వంశంలో 

అల్హ్లాడుమం [తి=నా ౦ంచారు (భార్య) 

చెన్న ప్ప-క్ళ హ్లాంబ (భార్య) 

నరసిం హాకవి._ల్రత్మీ (భార్య) 

. 
సింగన్న అనంతుడు ఇంకా మరికొందరు పతులు. 

వాజ్మయ మవోధ్యతునీ 



నారదీయపురాణ కృతికర్త నంశాదికం-కాలం ౮111 

నరసీింవాకవి తాతయెన మం|తి ఉదారశీలుడుగాను, దయామయుడుగాను, అతని 
భార్యయైన నాంచారు గొప్ప వతశీలిగాను వర్ణించబడింది. నరసింవాకని తండి 
మున చెన్నప్ప మహోపండితుడై | క్రీకృవ్షభక్తుడై ఉభయ వేదాంత మవహోసారలవణ 
లకీతుడై రామానుజాచార్య రశ్నామయ చతుస్సింహోననా (సవృద్దకారకుడై 
(పాక్పన దివ్య[పబంధానునంధాన నిరంతర మహిమకలవా ౫ వై_న్షవులలో అగ 
గామిగా మవోకి ర్తి వహించాడట. చెన్నప్ప ౫తీమణి కృష్ణాంబ మవోసౌందర్య 
నతియె నద్దుణ థోభిన గా విద్వాంనురాలుగా అనేక [వళంస అందుకున్నదట. 

అత్మీనరసింపాకవి దంపతులకు. సింగన్న, అనంతుడు మొద్నల్నెన పతులు 
క లిగారట. వీరికెందరు స్పుతులుగలిగారో చాశందరినీ వేర్కొనలేదు. సింగన్న, 
అనంతుల నామాలు రెండు మామే పేర్కొన్నాడు. తన పుత్రులు ఉనేతం 

కళా వె భవులుగా చాటుకున్నాడు. (శ్రీక్చవ్లభ కుడు. అనుసమ మైన భక్రితో 
సమస్త వెన్లన రవాస్యార్థాల :న్నింటినీ గురువులద్వారా ఉపచేశంపొందిన 
సండతుడు. ఈ నరసింవాకవి అనది ఆపస్తంథ నూ|తంగా పేర్కొన్నాడు. 
నరసింహకవి యింటి సేగు “అల్లాడు” “వాగు కొన్ని చోట్ల “అల్లాడి' వారుగా 

మరికొన్ని చోట్ల కనిపిన్తున్నది. నరసింవాకని తన కవితా పాండితీ బహుముఖ 
(పతిభలకు ముూూలకారకులై న సిన గురును కొండమూచార్యులగురిం చి వారి వంశం 

గురించి ఈ [కింది పద్యాలు కుర చించాడు. 

ఏబేళికార్సీశుం డిద బుది న్ఫూర్తి 
ణః (త వి 

_ద్రైవ్మారాశనుల శాపంబణాంచె 

నేదేశికో" తము 'డెదిరించి నిలిచిన 

శ జ'కాంక భక్త యొసరా 

నేచకి కాధ్యతుండేక శిలాప్పురి 

నిజమతంబంతయు నిర్వహిం ఇె 

నే చేళిక | శేస్టుడాదియై రామాను 

జా చార్య క్జయ ధ్వజూంగ మయ్యె 

నతండు వెప్టవ వీరసింవోననన్హుం 

డుభయ వేదాంత నిద్యామహోోన్నత్రుండు 

శుద్దసాత్వ్నిక ధర్మ (పసిద్ద కీర్తి 

శాలి కంచర్ల కేళవార్యమౌళి, 

మవోమథన సారామృతం 
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తద్వంశంబున 

సిరులన్ సద్గురు 'శీఖరుం డన(గ మించెన్ గొండమార్యు. డా 

వారియే లూ ఘనుడంచు శిష్యవరు లాత్మాయత్తు లై కొల్వంగా 

జ వే 0 వర వేదాంత రహస్య వదియు భ రద్వాజర్షి గో ఆాబ్టి ళా 

సుర శీతాంశు(డునై పనిద్ది వెలనెన్ సూరుల్ వళంసింపంగన్ 

ప్రాచీన కాలంలో కంచర్ల శేళవాచార్యుడ నే _వెష్టవ మతన్హుడైన మవోను 

భావుడు మం| తోపాసనార్చనా బలంతో, విష్టుమహిమతో ఉభయ వేదాంత విద్యా 

మహాన్నతు డ్రై. వీర్పవెన్లవ పీఠాధిపుడై |వఖ్యాతి వహించాడట.  |బహ్మ 

రాతనుల్ని శాపంతోఅణచాడట. ఈ సందర్భంలో నరసింహకవి | వాసిన 

“వదేశికా ధీశు(డిద్ద బుద్ది స్పూర్తి |బసహ్మరా వనుల శావంబణంచె” అన్నపాదానికి 

[బిహృరాకుసులను శాపంతో అణచాడనీ, (బహ్మరాక్షసులను శావ విముక్కులుగా 

చేశాడనీ కెండు విధాలుగానూ అర్థం చెప్పవచ్చును. కేశ వాచార్యుడు త న్నెదురొడ్డి 

నిలిచిన ఒకానొక శక్తిని సైతం లొంగదిసుకొని చ కాంకితాలు వేశాడట! 

వరంగల్లును _వైష్టనవ మతమయంగా మార్చి తన వా స్తగతం చేనుకొని రామానుజా 

చార్యుని విజయధ్వజాంకంగా నిలిచాడట ! ఈ కేశవాచార్యుని వంశంలో భరద్వాజ 

గో తికుడై సాతాత్తు (క్రీవారియే యీ కొండమాచార్యులుగా అవతరించాడు అని 

శిష్యవరులు కొలువగా వేదాంత రహాస్యజ్ఞు డె యెంతో కీర్తి వహంచాడట. ఈ 

నరసింవా 

కవికి గురువు. ఈ కొండమాచార్వ్యులు కీర్తి శేషులై న తరువాతనో సజీవు లె 

వుండగ నేనో ఒకనాడు నరనింహకవికి స్వవ్నంలో కనిపించి నారదీయ సాత్విక 

పురాణాన్ని లోకొపకారార్థంగా ఆం|ధభావలో విరచించి (శ్రీకృమ్ణుని కంకిత 

కీయవలసిందిగా ఆజాపించాడట. తదా జమేరకు (శ్రీకృష్టాంకితంగా ఈ నారదీయ 
షు నన అ 

పురాణాన్ని నరసింవాకఏ రచించాడు. 

కొండమావారుగ్లలే (పస్తుత సారదీయపురాణ కృతిక రమైన అల్లాడు న 

నరసింహకవి సంస్కృత కవులలో కీస్తుళకం 11వ శతాబ్దంలో వున్న జయ 

దేవకవిని సంస్తుతించాడు. తెలుగు కవుల్లో (వత్యేకించి కవితయాన్ని మాతమే 
(పస్తుతించాడు. కవి తయంలో మూడ పచవాడైన ఎక్టా[పగడ క. శ, 1లెవ శ-తాబ్రి 

లోని వాడు, కాబట్టి మన ఈ అల్లాడు నరనింపెకవి |కీస్తుళకం 18వ శతాబ్లికి తరు 

వాతి వాడేనని దృఢంగా చెప్పవచ్చును. 

కవి |పారంభంలో ఇష్ట దెవతాన్తు త్యాదికం చేస్తూ (శ్రీకృష్ణుణ్ని -రుక్షి ణీ చేవిని- 
(a) న్ —0 (3) 

ఆదిశేషునును- చింశామణిని. వంచాయుథుని- విడివిడి పద్యాలలో కీ రించాడు. 

వాజ్భయ మహోధ్యతుని 
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సో వాలే 

(దావిడ వేదానీకి మూలక రయెన నరాంకు* మహాయోాగనీ _ భాస్య కె-రాది 
0 lm 

ఆచార్గవర్వులను ఒకి సీసనపద్యంలో నుగంచాడు. అనంశథరం రామాయణ భారత 

క ర లన వాల్మీకి వాంనులను ఒః సగంంలో నువించి, కాళిదాసు - భవభూతి. 
ఎం రా గు స్స 

మురారి-మయూ ర_బాణ-ళ0వర-బజయ దేవ-మా;). | సభ్భతు లై న సంస్కృత ష్ క్ 

నర్యులను వేరొక వడ్యంలో | పన్తుతించాదు. తరువాలి పదర్గంలో తెలుగులో కవి 

[తయంగా (ససిద్దివహాంచిన నన్నయ-తిళక్కాన-ఎజ్లనలను నుభింఛి వేరొం పదంలో 
ధి తతి J 

కుకవులను ఘోర ఘు 'కోత్కరాలుగా తిరస్కరించాడు. నరసింహా: $ నారదీయ 

పురాణాన్ని ఎనిమిదాశ్వానాల (గ్రంథంగా వగ చించాడు. |పథమాది అష్టమా శ్వా 

సాంత్యపర్యంగం ఆయా ఆశ్యాసాలవర గా చ (కంది ఫిధంగా వచనాలు సద్యాలు 
Cc 

వున్నాయి. 

(ఎథమా ళ్వాసం--- 510 

ద్వితీయాశ్వానం_2 52 
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వమమాళొాంనం పరిశీ 
G&G ఈ 

సప్థమా శ్వాసం-.-ఏఏ0 

అషమా ౫” నం27 
రి t 

వాల 
ము తం నారదీయ పురాణంలో అవతారికా పద్యాలతో నహోకలిపి మొత్తం 

ఇ 2817 పద్యాలు వచనాలు వున్నాయి. 

నారదీయస్పురాణం అష్టా శ్వాస సంభరిత 'మే'కానీ వా న్తవానికి కేవల నారదీయ 

పురాణానికి సంబంధించిన (గంథం ఏడా శాసాొలు మెగా మాతమే వున్నది. | పథ 

మాశ్యాసంలో వున్న మొత్తం 516 సద్య గొద్వాలలోను ఇష్ట దెవతాన్తు త్యాది 

కాలుగా ౨4 కోద్య గచ్యాలను, నారదీయసురాణ “థా |పొరంభాదిగా వున్న 

మొత్తం 86 స్య గద్యాలను తొలగి స్తే మిగిలిన 456 పద్య్భగద్యాలలో నారదీయ 

పురాణ కృతిపతి యైన (శ్రీక్టవ్ల చరితను అఖిలోక కనితా వె భవంతో వర్థించడం 

జరిగింది. 

“ఆ మవోగురు శిఖామణియొక్కనా(డు న్వవ్నంబున నన్ను(గరుణించి 

నాగదీంయ సాత్విక పురాణంబు లోకొపకారార్థంబుగా నాంధ భావ రచియించి 

మవోమథన సారామృతం 



౮71 న'రదియపురాణ అమృ తనవనీతం 

(శ్రీకృష్ణాంకితంబు నేయునుని యానతిచ్చిన మేల్కాంచి కృవ్ణభగవంతుని మనంబున 
నిడుకొని రచియింవంబూనికిం. దచవశార _కనుం బెట్టిన నిన” అనీ నరసింవాకవి 
కృ ప్టైవతాం [కమాన్న్ని 456 పద్యాలలో దాదాపు |పథమాశ్వాసం తుదివరకూ 
అత్యంత మధురమై మంజుల మెన కవితతో వర్ణించాడు. ''మధురాపుగవర్షన- 

య ఇ అన అద ఆద 2 (న షన అధ _ స్త << ని 
(శ్రీళ్ళప్ల జననము. శ్రీకృష్ణ లీలలు, దుష్టనంహారము- (శ్రీ ష్షుండు దావాగ్ని 
[(గోలుట-వర్లాగమము- ఫనంతాగ మము-_గోపికా వివోరము-నంవు. జేశావళి నువవ 
నంచుట-అ|కూరు(డు యమునాజలముల రామక్ళష్ట్రుల, గాంచుట శ్రీకృష్ణుడు 
కంసుని సంహరించుట (శ్రీ సమం డుద్ధవుని గోపిక లక డక ంపుట-( శ్రీకృష్ణుడు 
జరానంధ కాలయవనుల జయించుట శ్రీకృష్ణుండు రుక్మిణీ సత్యఛామల పరిణయ 
మాడుట.నరక సంహారము, పారిజూ తా పపూరణము _ (పదుమ్న వృ తాంతము. 
శీ కృషు(డు బాణాసుడాని నోడించుట_నృగమవోరాజు వ్ఫతాంతము, పౌొం|దక () లజ 

వూరి 

వాను దేవుండు - కౌరవ పాండవ సంబంధము-కుచేలో పాఖ్యానము_ శ్రీకృష్ణుడు 
నృ కానురుని బంధించుట-అర్జును(డు సుభ|ద ౦గొంపోవుట-చ్వాగక లో (శ్రీకృష్ణుని 
జీవితము.” అన్న వివిధ శీ రికలత్రో శిక్నషుని అవతార విశేషాలను వరి ౦చాడు. యె 6 

౬౦ అనంతరం కృతిపతి రైన (శీకృన్ట సముర్చుణంగా ఐదు షవ్షంతాలై ౫ రంగ సదా, 
లను రచించి, అనలు నారదీయ పురాణంలో “మునులు నారాయణుని 
దర్శించడం”తో కథా పొరంభం చేశాడు. 

నన్నెచోడుడు మొదలుకొని అనేకమంది కవులు యూ వ న్యం తాలు 
|పయోగించారు. అయితే కొంగు నార్థకంగా సష్టగ్గం'తాల పుట్టుకను గృషిలో (= 

వ రు) వెట్టుకొని [వయోగించగా వురికొంశ గు నిరర్దకంగా [పయోగించారు. 

FA షష్యంతాల చరిత 

(శీకృస్థాంకిత మైన యీ నారదీయ వురాణంలో నరసనీంవాకోవి అత్యంత 
సార్థకం గా షష్ట్యం: క ౦౫ పద్యాలు విరచించాడు. పాచీనక వు అనేకమంది తమ 
కా వ్యాలలో పళ్ట్యం తాలు రచించారు గాని అవన్నీ సార్గకాలు గా బరచింబారన 
డానికి అవకాశం లేదు. 196) వ సంవత్సరం జనవరి, ఫ్య బవరి మాసాలలో 
కర్నూలు ఉన్మానియా కొతాశాల్రల్రో నన్నయ నర్షంతి సంద ర్భంగాను_ఉస్మానియా 
పెళ్వపిద్యాలయం కళాశాలల దశమాం|[ధ అభ్యుద యోత్స వాల సందర్భంగానూ 
నన్నయ భారతరచనలో ఉస్ప వైశిష్ట్యాన్ని గురించి ఉపన్యసిన్తూ వసష్ట్య్వం తాల గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పాను. నన్నయ కవితా విషయక పనంగానిశే 
యెక్కువ అవకాశం ఉన్న ఆ నభలో వస్థ్యంతాల చరిత విషయమై సామాన్యం 

వాజ్బయ మహాధ్యతుని 



సమంతాల చరిత 6/11 
అ 6) 

గాను సూట్బంగాను (పస చాను, జప్పటి నా ఉపస్యానాల ౧ రొాంశ 0 

బనవరిలో ఆం(ధ(వథ | సచురింవగా నేను వష )ంతాల్టవ సామాన్యంగా వెలుగ 
(2) 

రీంచిక భావాలు ఈ క్రింది రూక చా ంర్రి నా నాయి. 

34 og భ ఖల ఒల్లో జ | 1 -—_  ఎకాతమీ బహుమానం పొందిన చేదం వెంకటరాయు శా గాల 

కుమార ంభ 1 స నిమర్శలో గన న్ని చ్ శమయ ఫక్క_నకు CLE గ్ రాత వాడని "కేవలం 

వష్ట్యం తాల మీధ నే ఆధారపడి | వాయనం జరిగింది. ఇది కేవలం వనం తాల 
ఇ 

చరి[తను గమనించ పోవడం నల్ల నే జరిగిం దనురుంటాను. "కళ బాయ నమః 

+ ల్ 

నారాయ ణాయ నమః మాధవాయ మః ఇత (ది గాఉన్న ““శవనామాలను ఆధారం 

నాళ కో, వ్నుకునే సలుగుటో పసు ౨తాలటు వెలిశాయి. నంన్క్బృతంలో చతుర్గ రంఆాలుగా 
2 

ఉన్న పెదాలు తెలుగులో ౫ ణంగా పుష్ట్టంగపిష కంగన రాం ఆయు గా ఉఎటాొయు. 

a) ల్ + కే స! ఇజ్ ఇ కోట్, ఖో నీ గ చ లు ఛీ 

నోలుగుణి రాముసనికొ్ొనరు సగ నిచ్చెను అనం అసాషళ ౧ . రామునికి 

Day ఖు ప్ "| జ వాని సిననిచ్చెననడ మె ; 7 | గర ఫా! అగా ఉంటుంది. అందువల వనమాల ఉన్న 
గొ ("i 

a శో ఇ గ న్యూ గె ఖో శ తా చతు" నిఖభక్తు౧ను అనుసరించి శెలుగుకు న్వాభానిక మైన సున్ ర కవత 
గ వాలి 6... 0) అణాల! . ఠి 

గ 
నె 
| (సయోగంతొో మష్టృం తాలు (పనో సెట్టబడ్డాయి. న వమం6౧ంతాలు "శ వనామూఖ 

(0) ని 

సలెనే మొద!) దె నపరంగా..అం మేకా వాంన్ని దేవుని" అ౧ిశమిచ్చినప్బ్పుడెే 

యూ స్ట గతాలు ఉసి యోనగింవబ జేవి అసి అసిపీస్తుంది. (దైవ వసరంగా ఉవ యోగింవబ జే 

యీ షస్ట్మ్యం "త ౨లఅను మానవా రంగా కి గును మొన టీక |) (1) నన్నే చి వీలు డై, నన్నెచోడుడు 

గాసి గురు oD న నులి కారునుని దెవుణుగా భానించాడు. శివుడి! మలి కార్జునుడికి 
(7 గ! టం 

జ అరే | నో వ్యరి Na 

(2 నీద 0 ని Mn) బ్ రా [స్వ గుగువు 1 Dre మిచ్చి దేవుని గి చ్చిన: జ్ర సంభ గ 
i ” 

cn I 

అలాల ఓ we జీ షె య య. = 
చెందాడు, బిన్సడీ! నస గురువు" అభేదం చేసినందువల్ల దె పవరంగా -వాడబడు 

) ora 

తున్న సప ౧౪ అను గన గురుపరంగా కూగణా వాడినాడు. ఇలా మానవవరంగా 

వాడబడిన. దువ నసలఖంలోీని షష,,౦తాలను చూ నిక్కాన ఊఉ _తరరామ 
ర. 

నలై మయ ] ఒకి . 
చరి [శల f మును" ముట్ట గ ॥ షప అ? లెరు TN నుల నాయ భారతాన్ని 'రాజ'రాజుకి 

పినీపి. చినట్లు వారన "దాని అంకిగ మన్య లేమి. అసలు సనం గన భాగా తాన్ని 

nag DT త మిష్టలగు. అ;:దునల భారం | టో 
4) 

అవసరం కనిపించ తీట) .” ( భారతరచనలో వెల్లి స్సిగసిన నన్నయ కవి తాాపాభవం-- 

(౩౦|| పభ దినస[గిక, 960 జగనరి 10.) 

పష్ట్యం తాలు వెయ్యవలనిన 

సామాన్యంగా చెప్పిన: యి” ఈష సంతాల నిషయమెన పి వొ కాస్టలు చూచి 
దయా జూ 1 

వొటిథోని భావాల £ చిలునలు సలువలు దీర్చి అసంబడ్డా లై న అనేక విగ యాలతో 
లా 

కూడిన ఒర ఐ'*,'సం “పష్థ్మ్య ౦ ముల సుట్టు పూర్యాలు” అన్న శీర్షికతో భారతిలో ar (షె 

(పచురిం బడింది. 0మా పాంసకర ఆంధ్ర(వథలోని న వాకాగలు చూచినటు 
లి — 0 రా గ (09 

మవిమణన సాొరాము భలే 0 



౮7111 నారి దీయపురాణ అమృత? వనీతం 

తన వ్యాసంలో పేర్కొగకపోయినా యీ రెండూ మాచినవారికి వ న్తుస్థితి వోధ 

పడకుండా ఉండదు. నిజానికి “ వష్థ్యంతముల పుట్టుపూ రాలు ” అన్న శీర్షికతో 

వెలువడిన యీ వ్యాస విషయాలు అనలు సష్ట్యంతాల చర్మితను (పాచీన కావ్యాల 

కృత్యవ తారికా విషయాలను వెల్లడించలేదు సరిగదా వాస్తప విషయాలకు దృగ్లో 
చర మవుతున్న సరమసత్యాలకు విరుద్దాలుగా వెలువడడం విచారనీయమెైన 

విషయం, 

నా ఉపన్యాన వాక్యాల సారాంశంగా నాటి ఆంధ | వభలో వెలువడిన 

వాక్యాలు అతిసామాన్య మైనని. అంతకు మించి వష్ట్యంతాల చరి[త గురించి 

మనం గమనించవలసిన విషయాలు అనేకంఉన్నాయి. వాస్తవ విసయాలన్నిటినీ 

కూలంకప౦గా విమర్శించి నిగునుకౌల్సి యీ | కంది ఫషయాలు వెల్లడి చాను. 

“నన్నెచోడుడు తన కుమార పం? వమును భ_ితో గురువగు మల్లి కార్డును నకు 

అంకితము గావించినాడు. కానీ నన్నయవలె విన్నింపలేదు. ఇట్లనుటచే మల్టి కార్డును 
నకు కుమారనంభవము బొత్తిగా వినివింపలేదనుటకాదు. ఆయనను శేవలము 

(శోతగా (గహిొంపలేదనుట మాతమె. అనగా మల్లిశార్దనుడు కుమారసంభవము 

నకు కృతిపతియే కాని కృతి (శోతకాదనుట. కనుకనే కగుమారనంభవమునం 
దాశ్వానాళరంత సద్యములలో సంగోధనాంతముల క పకాళము లేకపోయినది. మగా 

చోడుడు తనగురువునకును శివువకును అభేవమును గల్చించి యాశ్వాసాంతములలో 
శివునివర్ణ్యన వ మృనట్టు కూర్చుకొని యా శ్వానాద్యంత పద్యములను కృతి నాయక 

కృతిపతుల కిరువుకకు (క థానాయక కృుతీపతుల కిరువురకు అని ఈ రచయిత 

భావంకాబోలు) నన్వయించునట్లు విభిన్న విభ క్తికములుగా రచించినాడు. ఇక్కడ 
కతి (ప్రచానము కలదు గనుక పష్ట్యంతముల రచనకు (పనసక్తి కలిగినది. అని 

ఒకరు [వాశారు, 

ఈ అభి పాయాలన్నీ చాలా | పమాదభథరిళాలు. నన్నెచోడుడు తన కుమార 
సంభ "వాన్ని మల్లి కార్జునునకు అంకితం యిచ్చాడనడం ఒక పొరపాటు. నన్నయవ ల 

మల్లి కార్టునునికి వినిపింప లేగ నడం రెండవపొరపాటు. మల్లి కార్జునుని కృతి |(శోతగా 

యెంచి కుమారసంభవ రచన చెయ్య లేదు. కావున నే సంబోధనాంతాల కవకాళం 

లేకపోయిందనడం మూడవ పొరపాటు. నన్నెచోడుడు కృతి (పచానం 

చేసినాడు కాబశ్లై షష్టరంతాల రచనకు |పసక్తికోలిగిందనడం నాల్గవ పొరపాటు. 

సూక్ష్మంగా, వివరంగా కుమారసంభ వాది [(గంథాలు పరిశీలించకుండా వ్యాన 

రచనకు దొరకొన్న యీ ర₹చయిత యీ నాల్లు పొరపాటు భాచవాలేకాదు 

వా జయ మవోధ్య తుని 



నవ౮6ం౦ంతాం చగి (త 0౮1౫ 
అలి | 

మరెన్నో విషయాలు పొరపాటుగా సేరొ_న్నారు. [౧ మానుగతంగా చాటి 

నన్ని గ్ర చగ్పంచుదాము. 

పష్ట్టం తాలు ఉన్న కావ్యం (పతిద్ అంకం ౧ువ్యబడి ౦ దేననీ లిక సమర్పణ 

వ.ంరుర లనే షష్ట రం" ఆలు వేయబడినవసీ, బి దుగఖి పాయం చేశ లో వంతుకు 

పోయింది. ఇది కేవలం (భమాపూగిం మైన థావం, ర్త (గమ కారణంగా నే 

నన్ని చోడుని కుమారసంభవ ౧లో పమ్షంతాలున్న ౫ కాబటి ఆ కాన్యం మళి) కారును 
9 భి న్ ర ౧ జి 

నికి అంకిశమిచ్చాడ నే భావం యేర్చాడింది. ర్భతి సేమర్చణ సందర్భంగా నైనా 
యెలా 

సస్ట్యం తాలు |వాశాడా అన్న సవయమాలోచించీన వా లేలేరు. తని గురుదేవుడైన 
ర an ర 

మల్లి కార్టునుని కేవల |(శ్రోతగానే |గహొంచి కుమారసంఫవ రొచనకు నన్నెచోడుడు 

దొరకొన్నాడే గాసి, నన్ కావాగన్నీ అంకినమివ్వలేదు. తాను అంకీత మిను 
లీ 

న్నట్లు ఏ పద్యంలోనూ చెప్పలేదు.  వెగా 
య యె! 

గురువును కష్ట "దపమునరుం 

బి గ చెప్ 1 వ తిక గతీ చెప్పి పుణ్య సున్ 

నారమును చేజముం బడయ 

వచ్చు జగంబుల నిశ్నయంబు మ 

ద్గురువును నిష "బవమును 
ర) Oe 

గ గుది నిజీళుడు భాభ) నాం షోగా 

కొరునకు నిటు చ్చే్యంరు" సె 
(0) 

యు ప్రీ లాభ లెన్నియన్ని యన్. 

(కు, (ప. ఆ, 50. ప.) 

అనీ స్పృషంగా “క్ఫలిచెప్పి* అని వొడి తని కావ్యాన్ని మల్లి కార్డునుసీగ ఏనీపిన్తూ 
రు © య ర న & అరి 

చెప్పిన ప భావించాడు. 
నా 

మ ల్లి కార్జునునికి & క థానాయెకు డే డైన ఈశ్ళరునీకి అభేదం చాటినందువల్ల మల్లి కార్డు 

నుని ఎక్కడ పర్కొన్నా , కథానాయకుడుగా'నే “పే ఎర్కొన్నాడుగాని కృతి నాయ 

కుడుగా విర్క్కౌనలేదు. నన్నెచోడుడు స్యావివయం, కృతివిషయం మొద, లెనవీ 

చెప్పగా పోతన రచనలో ఒక పద్యానికి మార్షవర్శక మైన “ రవీకుల శేఖరుండు 

కవిరాజ శిఖామణి" అన్న పద్యంలో (కు. (ప. ఆ, రివ కూడా “నత్క థాధివతి 

భవ్యుడు జంగమ మల్లి కార్టునుండు'' అని క థాధిపతీగా నే చేర్కొ_న్నాడు గాని కృతి 
నన న. ర wm 

నన్నెచోడుడు. కుమారో నంభవాన్ని మల్లి కార్జునునికి నతిగా అంకిత మివ్వలేదనీ 

అతని"పీేగ నంతానంగా వెలయించాడనీ "' స్త సంతానొలలో కతి నతియా? నుతయా?” 

గ న 11 భ్ ఐన్ ॥ ఛో ల గమ ce) . 
అన్న బ్భృవ ద్ వ్యాసం నిరూపించాను (కోళ్ల వ|తీక 1961, ఆగష్టు, సప్రెంబరు ) 

మవోమథన సారామృతం 



CX నారదీయపురాణ అమృతనవనీత ౧ 

కధిపతిగా పేర్కొనలేదు. అంతేకాదు, నన్నెచోడుడు వేసిన షష్ట్య్వంతాలు కృతి 

“మరణ సందర్శనుయినవీ కానేకావు. “మునిజన ముఖమణి ముకునుం డెన జంగమ లు ఖ ఎ 

మలి కారునచేవునకు"” అని ౨ మంంతంగా వచనం ముగించి (53 వ. ఆ) ఎనిమిది సస్థ్యం 
య లు ఎల 0 

తాల తరువాత కావ్యారం భాని] పూర్వం “"పరమథ క్రియుక్తి నావర్ణిత వ్యావ 

యుండ నె నల భువన భవనావతార కారకుర్యడైన వర మెళ్వకు నపతారంబగుట 

యుందద౦ంశాప తారంబుగా వర్జించి, నా చెప్ప(బూనిన దివ్య క థానూ (తం బెట్ట 

చనిన అని వచనం (వనీ “సని జనంబున్ ” అని కథా (పారంభం చేశాడు. ఈ వచ 

pan అన అన ఇట్ల వ or ఇ నానికి ఫూర్యంలో ఉన్న యెనిమిది సష్ట్యంత పద్యాలు నా చెప్పంబూనిన అన్న 

పచాలతో అన్వయినాయి. వినుత [బహ్మ రికి... వాగవరి ౦చఛి చెప్పబూనిన, అత్యను 
—0 యె క వ 

పమ “ంయమికి,,,నా చెప్పంబూనిన, సజ్జనాభరణునకు, నా చెప్పంబూనిన మ ల్రి 

కార్డున మునికి,,,నా చెప్పంబూనిన అని షస్ట్రష్టంతముల కోన్వయం. నన్నె చోడుడు 

వేసిన షష్ట్యంతాలన్నీ, మల్లి కార్టునుని [శోతగా యెంచి అతనికి తాను కృతి చెప్పు 
© గా జె 

తున్నట్లుగా వేసినవే గాని కృతి సమర్పణ (అంకితం) సందర్భంగా వేసినవి మా|త్రం 
౧ 

కావు. 

ore 

కూడా తన భారతాన్ని హరివారనాధునకు అంకిత మిచ్చినప్పటికీ, తాను వేసిన 

షష్ట్యం తాలు కృతి సమర్పణ పరంగా |వచాయలేదు. తాను మహోభఖారతగాధను 

హారిహరునకు విన్నపం చేస్తున్న సంద ర్యానికి అనుగుణంగా వేశాడు. “కృతివతితవ్వ 

మర్ధించి వచ్చితి! దిక్కళర్మ” అని హరిహారనాథు జే స్వయంగా గష్నంలో అన్నట్లు 

తిక్కన పేర్కొన్నాడు. “ఇట్టి వదంబుగాంచి వర మెళ్వరునిం కృతినాథుచేసి” అని 
తిక్కన కూడా స్వయంగా చెప్పాడు. కాబట్టి భారతాన్ని వారిహారనాధునిీకి 

అంకిత మిచ్చాడనే విషయం విన్నపం. కాని వష్ట్యంతాలు మాతం తిక్కన కృతి 

షష్ట కంతాలు [(వాయడంలో నన్నెచోడునే ఆదర్శంగా తీసుకున్న తిక్కన 

సమర్చణ పరంగా వెయ్య నే లేదు. “మహాకవిత్వ దీజావిధి నొంది, వద్యముల గద్య 

ములం రచియింబెదన్ గృతుల్ ” అని పూని యీ దృశంబులగు వుణ్య [వబంధం 

బులు బేవసన్నిధిం [బళంసించుటయు నొక్క యారాధన విశేమంబగుటం జేసి” అని 
వచనం (వాని, అనంతరం “ఓంకార వా చ్యునకు ఇత్యాది అయిదు సష్థ్యం తాలు 

రచియించి, ఏను విన్నవంబు సేయు శెరంగుగా” నని (వాశాడు. ఓంకార వాచ్యు 

నకు అని మొదలు పెట్టి “భ క్షపరతం|తునకున్ ” అని షస్ట్యంతాలు ముగించి, 

“పను విన్నవంబు చేయు తెరంగుగా” అనడంవల్ల ఈ పష్ట్యంతాలు అయిదూ 

హరివారనాథునకు విన్నప సందర్భంగా వేసినప కానీ, కృతి సమర్పణ విషయకంగా 

| వాసినవి కావని తేట తెల్లమవుతున్నది. అంకితం యివ్వడానికి, షష్ట్యం తాలు వెయ్య 

డానికీ తిక్కన భారతంలో బొత్తిగా సంబంధం లేదు. 

వాజ్మయ మవోధ్యతుని 



సవ౦ం౧తాల చగిత ॥ పష్ట్య చ! | ౧౮౫ 

జ "నే 

తిక్కన భారపంగ “ంచే ముంగుగా అవగరించి, గిక్కానన వరించిన కావంం 
(1 

శస, నళర మార చర్మ, ॥ నిక్క న కతనను నగెౌావంగా రాఫించు కర్చు సంస్క 

తా నేక ఖం మా 5వ రసన గ్రస్త 2 ror జగ | త్నోనిద్ద ౫ గాపుస న్ గా 

కావ౧౦బు గ చియిం ది నన్ను గ Ame 'సయవలయున థి గొబవంబుగా 

అ టి ఇఒ జ అ ఏ జో | ల a జజ రొ 

| బార్ధింటన సనును మ (యు ట్ట న. ల (సట) (a) గ) Hom గ గత నున్ నుక రథ జం 
| ( 

సఫల౧మి గాలింపు, ఎది ఖాను ననరుమార చరి ఫ్ర రిచాకు ఉప [క మిం చినట్లు 

ప సే వెపొల్పలు 1 "బట్ట గన ఠా వన్ని అంగీత మిఐర్బన నటం సుస్పష్టం. 

చక అవళతా')తథట du [-గవంశాన్ని వర్టి రచి తుడుం Ar గుణగయాయు. అభి 

వర్శించి, “కమ్మ సము "తు (గక ఇ. స కొలది 1:ఏవులింగ నకం గ) చెన్న ంగ “సెండు 

గండు?) అని తిక్కన వై న ముగించు చ ర్ట గుణ భూపటటనన 1” ఇ తర్యాటిగా 

వో 

ఏడు పష్ట్య్యంళ ౪6 అన:౫రం MON నష్టం తాలుగాన మూ టం (శార్లు అగ, కంగు ౧, 
[ | ణే 

మాలిని) ప దిఇ్యయు ఉశాన *ం'తాలుగానూ "నేసి _ నిరిగి ద్విశీయాళశ్యాసా దిగా 
(4) ర 

ఆ [ | * జ #4 ల _ a? Pn 

వసంం౦త్ "గ, అ రింగుం చివ ఖీక్కా'నా మాతు; " అన్న] ప పయోగం 
© 

“sf జ వ. ' కుల " mean భీ ఓకే శ, 
ఎగ), “ome సయ ఫ్ర (111 0భిన్టద్లగా సా చస్బంబూనిన న ఇానీకాంరుంబను 

| + 

5 ౯ ఓ సా" జ. జ్ జో . 

WELTON [| ట్ల (1 పనిని DH ల “రించాడు. రైసు న tne సష్టం్యాలు 

SN గి ఖు (/ bo న 

రు గుం (1 గంగను | ₹' గలిగి) ల మను Mr (1) fr = న ర్స్ రతి గ మర్చిన్తున్నట్లు గా 

HOI TY, అనగా WENT శర జట ry ory 9 కృ లిసమన్ప ణకు, సష్ట గంతా 
/ 

టకు * wom € ౮1౧ఫి ఖీ mgs. 

3 

ను గగ మ గ స స్తో గ "Yd WN గె న్నయక్షు mf మిచ్చి నట్లు 

ఏమంగా'న సెబి ర్నిడు. 
ర 6 

న యయ గుం మ *గ్క.0 టలు పురెొణం పూలుని రుతూపిలం 

న, కట్టం నిండుసభలో వెల్లడంనిడి ౧ (మగల డయాఖ్య మప పురాణము ఏనం గె 

థు "వేలం గయుడు ) మను అనాస చాను అన నీక సినివీ స్తున్న ట్లు గాన సంబోధ 

ఇంగ మది op త* సట కు ౧గగుడం జరిగింది. నురగ నాగయ గిన్నయన) షష్ట్య్టం 

wr Wa, అః గలి నిమి వీషయిన గానూ బూాయలీదు, కటి 

amg సగ 0గొనూ వెయ్యలేదు, ““స్పేర్రుదీరుడు నాగయమేచశారి'” అని 

(విసి, పీదిప ముడు స ష్టం తాలు (వాని, “గఇన్నరధినీవని! వ్ అని మూడవ 

షష్ట్య్యంగ 1. ముగంచి, రమణ భయ సరంపరాఖిష్భద్దిగా నారచియింవంబూని స 

యిమ్మవ సెం HOD ౧ థి [మం బెట్టననిన అనీ వురాణం [పొరంభించాడు. 

ఈ సంద రాన్ని బగ చుస్తే, ‘ గప రధనీపగికి సరమ క భ్యాల పరంపరాభివృద్ది 

రొలుగునటు ౧ సవమ త పద్యాలగానీ కృతి నమర్బణ సందర్భంగా వేసినవి 'కావని 
BE) (జ గ్ 

సునస్పషంగా శ4లుసు టిం 
థి జాలి 

మవ మథన స రామ్బుతం 



CXii నారదీయవిరాణ అమృళనవనీతం 

ఎ|రా|పగడ తన నృనీంహ పురాణం అహోబల నృసింహాస్యామికి అంకిత 
మిచ్చాడు. ఆ సామి నే | శోతగాచేసి, ఆశ్వాసాన గంతాలతో సంబోధచాం తాలు 

వేశాడు, నృసింహ పురాణంలో ఐ|రన మష్ట్యాం తాలు 'వనీనా అతడు తిక్కనవల 
కం ట్య 4D ఆ; ఇ మిం గె యం శ, జర సల? వా. నృసింహ ప్పురాణ్రాన్ని  నృనింవాస్వామికి విన్నపం. చేను ఎకు షష్ట్యం తాలు 
వేశాడు. “అతుగదాత భ ౬ |వయుక్రోల్తా? భాసీతుండ నె , కృతీ చేయందొడంగి” గి నల! ది అరి లి యా 

అని వచనం (వాసి, ఆత ర్వాన పదకొండు షష్ట్యంతాలు వనీ పదకొండవ పష్టం 

తాన్ని “భక చింతామణికిన్” అని ముగించి “వను విస పంబు సేయగగల అమ్మ క _ 
నృ సింహావ తారంబును వురాణకథకు( దారంభం బెట్టెదని౫”' అని కథా[పారంభం 

0౬ యా 
చేశాడు. కాబట్టి వరన వేసిన షష౧౦తాలు సెతం కృతినమర్చణకు సంబంధించినవి 

కావని కృతి పీజ్ఞూసనానికి నంబంధించినవని కేటశెల మవుతున్నది. ద్ర డా _ 

నన్నెచోడుడు తనకా వ్యాన్ని అంకితం యివ్వనేలేదు-కాబట్టి అనను వేసిన 
షష్ట్యంతాలకు అంకితానీకి సంబంధం మొదటనే సున్నగచా |! తిక్కన, శేతన, 

మారన, ఎ| రాపగడలు అంకితం యిచ్చినా తాము వేనిన షష్ట ౦తాలు అంకిత 
౧ 
ల 

వీషయికంగా వెయ్య నేలేదు. 

అంకితం పరంగా |వాయబడిన షష్ట్యంతాలు పోతన భాగవతంలో కనిపి 
సాయి. పోతన తన వంశావతారం వర్షించి తననుగురించి ఒక పద్యం (వాని 

“అయిన నేను నాచిత్త౦బున (శ్రీరామచందుని సన్ని ధానంబు కల్పించుకొని_ హారి! 
నందగోకుల వివోరికి అంటూ వష్ట్యంతాలుగా నాలుగు ఉత్సలమాలలు 
రచియిం'చాడు, మష్ట్యంతాల తరువాత ( శప శాయికిన్) “నమర్చితంబుగా నేనాం 
[(ధంబున రచియింవంబూనిన భాగవత పురాణంబునరున్ గ థ్యాకమం బెట్ట దనినీ' అని 
కథా పారంభం చేశాడు. పన్ట్యంతాలతో సమన్వయమ యొ్యొ విధంగా, నమర్చిత శబ్దాన్ని 
(పయోగించడంతో (శ్రీహరికి అంకితమిచ్చే సంగర్భంగా షష్ట్యం తాలు వేసినవాడ 
య్యాడు. పోతన వేసిన పద్దతిలో షష్ట్యంచాలు కృతి సమర్పణ సందర్భంగా 
తిక్కన, మారన, కేతన, ఎ[రోయలు వెయ్యలేదు. వారు వేసిన సందర్భాలు కృతి 
సనుర్పణకు సంబంధించినవి కా నేకావు. కతి |వపదానం ఉన్నప్పుడే మష్ట్యంతాల 

కలిగిందనుకొనడం పొరపాటు. నన్నెచోడుడు తన కావ్యాన్ని 
అంకితం ఇవ్యకుండా నే మల్లి కార్డుని వై షస్థ్యం తాలు రచించాడుగచా |! 

రచనా (పన క్రి 
వూరి 

కుమారనంభ వంలో ఆశ్వాసాద్యం-తాలలో నంబోధనాం తాలైన పద్యాలు 
"లేకపోవడం చేత కుమవూరనంభ వానికి మల్లి కార్జునుడు [శోతకాడనడం సబబుకాదు. 
మల్లి కార్జునుని (శ్రోతగా చేసుకొని అతనికే ఈ కృతి తాను చెప్పుతున్న ట్లు నన్నె చోడుడు 

వాజ్మయ మహాధ్యముని 



షష్ట్యం తాల చరి [త CxXxui 

యెలు? తి చాటిన విషయం మొదళు పేర్కొన్నాను. ఇంకా ఆళశ్వాసొద్యంత 

పద్యాల రచనలో కుమారసంభవానికి భార శాది (గంశాలకు ఉన్న తేడాను గురించి 

చర్చించుకొందాము. 

భారత కృతి (శోతగా రాజరాజు నుంచి భారత ఆ శ్వాసాద్యంతాలలొ 

రాజరాజును సంబోధించి సం బోధచాం తా లెన పద్యాలు రావియించాడు నన్నయ. 

ఈ సంబోధనాంతాలు నన్నయ భారతం |వభథమాశ్వాసం చివరనుంచి రచియిం 
చాడే కాని ఆది నుంచి రచియించకపోవడం ఒక లోపమనే చెప్పాలి. (శ్రీవాణీ 

గిరిజా ళ్చిరాయ ఇత్యాది [పథమ శ్లోకం దగ్గరనుంచి “సారమతింగవీం [దులు అన్న 

పద్యం వరకూ ఉన్నది నన్నయ భఖారతావతారిక. రాజరాజు నన్నయను రావించి 

తనకిష్టమైన వేవేవో వివరించి “పాండవోత్తముల చరిత నాకు సతతంబు వినంగ 

నభీస్ట మె మ్మెయిన్ ” అని వచించి భారతం “శతెనుగున రచియింపుమధిక ధీయు_ీ 

మెయిన్” అని ఆనశిస్తాడు. తరువాత నన్నయ భారత రచనలో ఉన్న కష్టమును 

వర్థించి “అయినను దేవా! నీయనుమతంబున .... నిక్కావ్యంబు ర-చియించెద” 

అని పేర్కొన్నాడు. తన భారఖతాన్ని రాజరాజును వినవలసిందిగా అవతారికలో 

నన్నయ 'పేర్కోలేదు. ““'సారమతింగ వీం దులు ... జగద్దితంబుగాన్ ” అన్న వద్యం 

తరువాత “తత్ కథా [కమం బెట్టి దనిని అని భారత కథాపారంభం చేసాడు. 

కృత్యవశారిక పూర్తికాగానే అనగా---సారమతింగవీం దులు అన్న పద్యం తరువాత 

రాజరాజును సంబోధించి రెండు మూడు పద్యాలుగాని కనీసం ఒక పద్యం గాని 

నన్నయ రచించి ఉండవలసింది. భారత క థా పారంభానికి ఆదిలో నంబోధనాంత 

పద్యాలు రాజరాజునుద్దేశిం చి వెయ్యకపో వడంతో భారతానికి రాజరాజు (శోతఅనెే 

విషయం కా-వార్టదిని మరుగుసడిపోయినది. [పధమాశ్వాసం చివరికి వెళ్తే నెగాని 

నన్నయ భారతాన్ని “రాజరాజుకు వినిపిన్తున్నట్లు (వాళాడు” అన్న విషయం 

బోధవడదు, కాబట్టి కథా|పొరంథానికి ఆదిలో సంబోధనా ంతాొలు వెయ్యక 

పోవడం ఒకలోపంగానే తేలుతుంది. 

ననయ్య చేసిన యీ పొరపాటును తిక్కన గమనించి తనరచనలో యిటువంటి 

పారపాటు రాకుండా సర్దుకున్నాడు. తిక్కన విరాటపర్వాదిని క థా పారంభానికి 

ముందు (హరిహరనాధునకు) “వను విన్నవంబు సేయు. తెరంగుగా నంత సన్నిధిం 

గలిగించుకొని యమ్మవోశా వ్యంబు నర్థంబు సంగతంబు చేసెద” అని (వాని వారివారు 

నుద్దేశించి మూడు సంబోధనాంత పద్యములు వాని ఆ తర్వాత “దేవా! దివ్య 

చిత్సంబున నవధరింపుము” అనిగాని భారత కథాపారంభం చెయ్యలేదు. తిక్కన 

వారివారుణ్ని సంబోధించిన విధంగా నన్నయకూడా క ఛా|పాొరం థానికి 

మహామథన సారామృతం 
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CXIV నారదియపురాణ అమృతన వనీతం 

ఆదిలో రాజరాజును నంబోధిన్తూ ఒర్ పద్యం వానీనా కనీసం ఒక 

వాక్యం | వాస్నా ఆయన కృ తా్యది నిరుషంగా ఉండేది. నన్నయ చేసిన 
—_ గ్ ౬ AR) 

యీ పొరపాటును పొంపాటుగా గుర్తించలేక, తిక్కుగ చేసిన ఒర్దుబాటులో 

విశిస్టత సంపూర్ణ 'ను గుర్తి ంచలేకి అనేకమంది ౫ ర్యాతి కవులు నన్నయ 

విధానాన్నే అనుషరించి ఈమ వమ కావారవ అారిక ను లోపభూయిష్ట మే చేశారు. 

నూరిన, పోతన, (శ్రీనాథుడు, పెద్దన, పింగళ నూరన, రామరాజభూభూవణుడు, 

కృన్హ దేవరాయలు, తెనాలి రామకృష్ణుడు మొదలైన [పముఖ కవులంతా నన్నయ 

వదతి నే అనుసరించి-అ అన గా-కృతీ శో ను క ఖా [పారంభానికి పు గారం సంద దించ 
ధ 

కుండానే శమ రచన సాగించారు. నాచనసోముడు తిక్కన చసిన సర్దుబాటును 

గమనించాడు కాబోలు! తమ కావ్యకథా (పారంథానికి ముందు వాకీవారనాథుణ్భ 

ఉద్దేశించి సంబోధనాంత గా కందం[వాసీ * -దేవా” అని వచనంతో కూడా 

సంబోధించి “ వై శంపాయనుండు జన మేజయున కిట్లనియె ” అన్నమాట | వాసిగాని 

కథా పారంభం చెయ్య లేదు. వెన పేర్కొన్న మారనాదుల కావ్యాలన్నిటిలోనూ 

[వథమాశ్వాసం చినరినుంచే (భాగవతంలో [పథమన్కంధం చివరినుంచి గాని 

సంబోధనాంచ పద్యాలు కానరావు. తిక్కన సవరించినా తిక్కనను, సోముడను 

నరించినా |ప్రమాదభరితంగా మొదట నన్నయ రచనలో జరిగిన పొరపాటును 

గమనించని తర్వాతి కవులంతా తవు ఇమ రచనలను కూడా (ప్రమాద భ రితాలుగా 

చెశారు, 

ఇంక నన్నెచోడుని ఆశ్వాసాద్యంత పద్యాలను గురించి, తిక్కన నిర్వచనోత్తర 

రామాయణం, కేతన దిశకుమా” చరి.4ల ఆశ్వాసాద్యంగ పద్యాలను గురించి 

చర్చించవలనీ ఉన్నది. 

నన్నెచోడుడు కేవలం మహోకవేకాదు. గొవ్ప్చ మేధావి కూడా, 

అడుగడుగునా ఏదో ఒక (ప త్యేకత లేకుండా అగని రచన సాగనే సాగదు. తగ 

గురుబేవుడై న మల్లి కార్టునుని] కావ్యకథానాయకు డై న ఈశ్యరునికీ అభేదం చేసి 

నందువల్ల ఆశ్వాసాద్యంత పద్యాలను | పత్తి ఆశ్వాగంలోనూ కథకు అనుగుణంగా 

పూ ర్వాపరాన్వయాలకు సంద ర్భాలకు సరిపో యు విధంగా రచియించాడు. నిజానికి 

కుమారసంభవం పం జెండు ఆశ్వాసాలున్న కావ్యమే అయినా పతి ఆశ్వాసానికీ 

చివర ఉన్న గద్యలు తొలగించివేసే మొత్తం కుమారసంభవం ఆశ్వాసాద ౧ 

పద్యాలలో ఏ ఒక్కదాన్నీ తొలగించకుండా లేదా విడిచిపుచ్చకుండా చదివితే 

ఏకాళ్వా నకావ్యంగా రూపొందుతుంది. కుమారనంభవం పకాశ్వానకా వ్యంగా 

కూడా రూపొందడానీకి ఆశ్వా నానికి ఆశ్యాసానికీ మధ్యలో ఉండే ఆద్యంత 

వొబ శ్రియ మవోధ మని 
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వష్ట్యం౦ంత్రాల చరిత CXxv 

పద్యాలను సైతం కథలో కలిసే విధంగా రచియించడ మే కారణం. ఉదాహరణకు 

ఏ ఆశ్వాన్నాన్నెనా పర్మిగహించవచ్చును, దతుడు శన అల్లుళ్ళను అందరినీ చూచి 
చివరికి పరమేక్వరుణ్ని చూదామని రజవనగానికి వెళ్లాడు. “ పరమేశ్వరు నాసా 
నంబున కరిగి ” అనడంతో | పథమాశ్వాస  కథాభాగం ముగుస్తుంది. ఆ తర్వాత 

అయిదు ఆశ్వాసాంత పద్యాలూ రెండవ ఆశ్వానం మొదటిసద్యమూ ద్వితీయాం తా 

లుగా ఉన్నాయి. ద్వితీయాశ్వాసం కథాభాగం మొదటి పద్యంలో “ సతినవ్వించుచు 
నవ్వుచున్న పరమున్ సర్వేళు దక్ష[పజాపతి గాంచెన్ ” అని దకుడు ఈళ్వరుణ్ఞి 
చూచినట్లు చెప్తాడు. [పథమాశ్వాసాంత పద్యాలు, ద్వితీయాశ్వాసం ఆదిపద్యం 
ద్వితీయాంతాలెన యీళ్వర పళేవణ యుకాలుగా సమన్వయం కుదిరి (పథమ 

ద్వి తీయాశ్వాసాలకు ఏకవాక్యశ యేర్చడుతుంది. 

ఈశ్వరుని రోవ భీమణాగ్నికి గురైన దతుడు తిరిగి ఆ వరముని దయా 
వీకణంతో బంధము క్తుడై శంకరుని స్తుతించడంతో ద్వితీయాశ్వానం ముగు స్తుంది. 
ఆ ముగింపులో కవి వాక్యంగా “అని య నేక (పకారంబులంబరమ భర్తి యయు క్రిం 

(బస్తుతింన దతునకుం (సతుండు (ప్రన్యతం బి త దీయాధ్యర ఫలంబు గఫలంబుగా( 

(బసాదిం చి దకుం[బజావతి నీయోగంబునంద నియోగించి”” అని (వానీనాడు, 

ఆ తర్వాత తృతీయాశ్వానంలో యీళ్వరుడు సర్వముని చేవతా పరివృతు డై 
పరమానందంతో ఉన్నట్లు పేర్కొంటాడు, ఆ కారణంగా ద్వితీయ తృతీయా 

శ్వానాలకు పక వాక్యోత కుదరడాన్నికె ద్వితీయా శ్వాసాంత పద్యాలను తృతీయా 

శ్వాసాది పద్యాన్ని |వథమాంతాలుగా రోచియించాడు. ఇచే పద్దతిలో నమస్త 
ఆశ్యాసాలకు 5 ఛా భాగంతో ఐక్యత కుదురుతుంది. ఈపిధంగా కుమారసంభవం 
ఏకా శ్వాసకావ్యంగా రూపొందటం నన్నెచోడుని రచనలో బుద్ధిపూర్వకంగా జరిగిన 
వనేగాని కాకశాళీయంగా జరిగిన పనికాదు. ఆయా ఆశ్వాసాలకాదిలో కథా 
భాగంతో ఆశ్వాసాద్యంత పద్యాలు సమున్యయించే విధంగా రచించాలని నన్నె 
చోడుడు సంకల్ప్చించుకున్నాడు కాబక్టు త త్తత్క థా సందర్భాల కనుగుణంగా 

అన్వయం కుదిరే విధంగా పూర్వపర క థావిధానాల ననుసరించి ఆశ్యానాలతుదిని 

ఆదిని తగు ఏిభక్ష్తగంతాలుగా పద్యాలు నిర్మించాడు. పర మేళ్వరునికి మల్లి కార్జునుడ నే 

చేరుండడం, తన గురువు వేరు మళ్లి కార్టునుడు కావడం (వ త్యకంగా తనగురువుకు 

వర మెళ్వరునికి అభేదాన్ని చాటడం పరమేళ్వరుడే తన కావ్యక థానాయకుడు 
కావటం, యివన్నీ ఒకచోట సమకూరడంతో తనకావ్యాన్ని నన్నెచోడుడు 
ఏకా శ్వాసకావరంగానై తం రూపొం దెట్లుగా క థాకథనంలో ఆశ్వానాల మధ్య 

సంపూర్ణ మయిన సమన్వయాన్ని సాధించగల్లాడు. కుమూరసంభవం మొదటినుండి 

చివరి వరకూ పక వావ్యంగల కావ్యమనీ, ఆశ్వాసాంత్య గద్యలు తొలగించికే అది 

మహామథన సారామృతం 



0౫/1 నారదీయపురాణ అమృతన వనీతం 

పకా శ్వాస కావ్యంగా రూపొంది ఆశ్వాసాలన్నింటి మధ్య సమన్వయం కుదరడానికి 

తగిన వాక్య నిర్మాణంతోనే సృజించబడిందనీ, తిక్కన "కతనాదులు మొదట 

(గ్రహి౦చిఉం శు ఆశ్వాసాల తుదిని వివిధవిభ క్షగంతాలుగా పద్యములు |వాయడానికి 
ఉప్మకమించేవారు కారనుకుంటాను. కథానుగుణంగా సమన్వయానికి త గెట్లు 

వివిధ విభ క్వారంతాలు గా రచించడంలో నన్నె చోడుని ఆంతర్యం తిర్కానాదులు 

(గ హించకపోవడంవల్ల నే అతడు వాసిన విధంగానే ఆశ్వాసాద్యంత పద్యాలను 

వివిధ విభక్త రం తాలుగా వాయాలని [పయత్నించి, కొన్ని చోట్ల అన్వయ రపాతా 

లయిన వద్యాలను సృష్టించి పెట్టారు. ఇది పులిని చూచి నక్క వాత పెట్టుకున్న 

ట్లున్న ది. తిక్కన నిర్వచనోత్తర రామాయణ ఆశ్వానాద రంత పద్యాల రచనలో 

కుమార సంభవంలోని ఆశ్వాసాద్యంతపచ్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తానుకూడా 
ఆ విధంగా వివిధ విభ కృ్వషంతాలుగా వాయాలనే (వాశాడు. (ఫథమా విభ క్షం 

తాలుగా [వాసిన పద్యాలకు మామూలుగా కథతో సంబంధం లేకపోయినా, 

నమన్వయం ఎక్కడయినా కుదురుతుంది. కాని తిక్కన రెండవ ఆశ్యానం చివర, 

ఆశ్వాసం మొదట ద్వితీయాంళాలై న పద్యాలు [(వాళాడు-నాలుగవ అశ్వాసం 

చివర, అయిదవ ఆశ్వాసం మొదట శృతీయావిభ క్ర్యంతాలయిన పద్యాలు 

(వాశాడు. అయిదవ ఆశ్యానం చివర ఆరవ ఆశ్యాసం మొదట, షన్ట్యం తాలు 

(వాశాడు. ఈ ద్వితీయ, తృతీయ షష్టీ విభ క్ర రంత పద్యాలలో ఏ ఒక పద్యా 

నికీ సమన్వయం కుదర నే కుదరదు. ఉదాహరణకు ఒక్క పద్యం చూడండి. 

(శ్రీరమ్య తా నీరూఢమ 

హో రన్కుం బుణ్యనంప దుదిత యశస్కుం 

గారుణ్యా ర్చ మనను. [ది 

జా రంజనశీలు మనుమ జగతీ పాలున్ 

అని నిర్వచనోత్తర రామాయణం తృతీయాశ్వాసాదిలో మనుమసిద్ధి 
పరంగా నున్న పద్యం యిది. “వారిగని దేవదూ” అని యీ పద్యం 
తరువాత ద్వితీయా విభక్తి  యుక్ష మె కథా[పారంభ మవుతుంది. 

అయిశే మనుమసిద్ధి చె ద్వి తీయావిభ కృర్ణంతంగా పద్యం |వాయాలని యెక్కడున్నది ? 
పోనీ అలా (వాసినప్పుడు ఆ పద్యానికి అన్వయం కుదిశేట్లు దాని తరువాత మరో 
వచనమయినా (వాయాలికదా ! అటువంటి వచనం ఏమీ లేకపోవడంవల్ల మై పద్యం 
అంతకు ముందున్న రెండవ ఆ శ్వాసాంత పద్యాలు నిరర్ణ-కాలవుతున్నాయి కదా! 

“మనువు జగతీ పాలున్ ” అని ముగించికే అది సంపూర్ణ వాక్యయుక్తం కాలేదు 
గదా ! “ మనుమనిద్ధిని (శ్రీరాముడు రకించునట్లుగా నాచెప్పంబూనిన యనంతర 

వాజ్మయ మవోధ్యతుని 
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కథా [కమం బెట్టిదనిన ” అనీ యిటునంటి వాక్యం యేదయినా ఉంకునేగాని 

సమన్వయం కుదరదుకదా ! ఈ విధంగానే * కీ రమణ.... పతిచే,,, మను వసుమతి 

వల్హభు చేన్ '' అని తృతీయాంత పద్యం (5వ ఆశ్వా. 1 వ) ఉన్నది. దీనికి అన్వయ 

మెక్కడ ? మనుమనిద్దిచేత యేమైనట్లు ? ఈ విధంగానే కేతన _వాసిన ద్వితయాది 

విభ కంత పద్యాలు నిరర్ణకాలుగా ఉన్నాయి. శేశన _వాసీన నంబోధ నాంతాలకు 

సైతం నమన్వయం కుదరదు. (మా దళ. లీ ఆ. చివర 4 ఆ. అదిని) 4 ఆ. ఆది 

పద్యం తర్వాని గ తిక్క నామాశ్యా ! తరువాతికథ నవధరింపవు "” మన్నట్టుగా ఒక 

వాక్యం ఉంశేనేగానీ సమన్వయం కుదరదు. భారతరచన నాటికి శిక్కన తన 

ఉత్కర రామాయణంలో జరిగిన పొరపాటును గుర్చించబశై మాట్లాడకుండా 

భారతంలో ఆ శ్వాసాద్యంగ పద్యాలను సంజబోధనాంతాలుగా | వాశాడు. 

మారన మార్మాండేయ పురాణంలో ఆశ్వాసాద్యంతాలలో నంబోధనా౦త 

పద్యాలే వేసినా, పథమాశళ్యాసం చివ మూ తం ఒర పద్యం అనవసరంగా రచించి, 

(పథమ, ద్వితీయాశ్వాసాల మధ్య సమన్వయం కుదరకుండా చేశాడు. 

““ హరిశ్చం|[దుడు,, .దివంబు కరిగెనని చెప్పి” అని వచనం ముగించి, ఆశ్యాసాంత 

పద్యాలు [వాయడానీకీ మారుగా హారిళ్చం[ద కథా శవణ ఫలాన్ని చెప్పాలని 

“* సమకూర్చున్ వివిధార్థ సంపనలు | (మా. వు. 1 అశ్వా. 295 ప.) అన్న పద్యం 

(వాసి తర్వాతి ఆశ్యాసంలోని 1 కథతో సమన్వయాన్ని సంబంధాన్ని [తుంచి వేశాడు. 

ఆ కారణంగా “ దివంబున కరిగెనని చెప్పి ” అన్నదానిలోని చెప్పి అనే అనమావక 

[కియ రెండవ ఆశ్వాసంలోని “పరమ జ్ఞాన చతులయిన పతులు ఆక మిని కిట్లని యె” 

అన్న వాక్థంతో పొంశన కుదుర్చుకోకుండా పోతున్నది. “ దివంబునకరిగి ” అన్న 

చానికి పూర్వంలోనై నా యీ పద్యం ఉంచినా సమన్వయం కుదిరేది. 

సామాన్యంగా యే కావ్యమైనా ఆశ్వాసాల ఆద్యంతాలలో ఉన్నటువంటి 

కతి పతులకో, శోతలకో సంబంధిం చిన పద్యాలను తొలగించి తేనే యేశాశ్యాన 

కావ్యంగా రూపొందుతుంది. కాని నస్నచోడుని కుమారనంభవంలో మాతం 

అశ్వొాసాంతాలలోనూ, ఆడిలోనూ ఉన్న మరల్చి కార్జునుని మీది పద్యాలను 

తొలగించినా, తొలగంచకపోయినా అది ఏ కాశ్వాఫకావ్యంగా రూపొందుతుంది. 

ఇది కుమార నంభవా శ్వాసాద రంత పద్యాలలోని విశిష్టత. 

నన్నెచోడుడు మల్లి కార్జునునికి కృతి |శోతపగంగా మవ్ట్యంతాలు వేశాడని 

మొదశు పేర్కొన్నాను. నిర్ణచనోతగ రామాయణంలో తిక్కన అయిదవ 

ఆశ్వాసం చివర, ఆరవ ఆశ్వానం మొదట సష్ట్యం తాలు వేశాడు, మష్ట్యం తాలు 

కృతి సమర్చిం చినప్పుడె (అంకిత మిచ్చినప్పుడే [వాయబడతాయన్న పొరపాటు 

మవోనుథన నారామృ తం 
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భావం నకారణంగా లోగటే (తోసిపుచ్చబడింది. కావ్యం మధ్యలో వేసినా, 

కృ త్యాదిలో నెయ్యకపోయినా మనుమసిద్ధి ఫె షష్ట్యం తాలను తిక్కన (వాశాడు. 

ఇప్పుడు అంకితమిచ్చినప్పుడే వష్భ్యంతాలు రచియించబడతాయన్న భావం 

సరికాదని నిరూపించబడింది. కాబటి తిక్కన కృతిసమర్పణ సందర్భంగా 
(3) 

షష్ట రం తాలు వెయ్యకపోయినా తర్వాత మానవపరంగా షష్ట్యం తాలు (వాసీన వాడు 
5 ౮ 

తిక్క. నే కాగలడు. 

“కేతన తన దశకుమార చరిశమును తిక్కనకు భక్తితో అంకిశము 

గావించినాడు, కనుప' కృ త్యాధదిని షష § go నములకు [పస కలిగినది.” అని యీ 

| వాతరి చెరొొన్నారు. 

ce 

ది 
— 

"కేతన | వొసిన వవ్ట్యం ఇలు అంకిత విషయమునకు సంబంధించినవి కావని 

లోగడనే నిరూపింపబడింది గదా! ఇంక కేతన దశకుమార చరితను తిక్కనకు 

"గౌరవంగా అంకీరమిచ్చాడని చెప్పడానికి అవకాశం ఉన్నది గాని, భక్తితో 

యుచ్చాడ నడానికి అవశాళం లేదు, “అననార్థ్య పావ్య'తెంబూలాంబ రాభ రణ 

చానాద్యుపచారంబుల బరితుష్ట హృదయం జేసి నీవు సంస్కృ కాగ ర నేక భాషా 

కావ్యర చనా వీశారదుండ వగుట జగి|త్పసిద్దంబు గాన నొక్క కావ్యంబు రచియించి 

నన్ను6 గృతిపతిం 'జేయవలయునని సగెరవంబుగా.( | బార్థించిన” అని "కేతన తనను 

తిక్కన సనగారవంగా (బార్జించాడని స్పష్టంగా చెప్పుతున్న ప్పుడు, |పార్థి ంవబడిన 

వారికి పార్థించిన వారిపట్ల "గౌరవభావం ఉండడానికి అవకాశం ఉన్నది గాని 

భకి భావం ఉండడానికి అవకాశంలేదు, శేతన తిక్కనకు శిష్యుడు కాడన్న 

కిషయం యీ సందర్భంలో బప తెచ్చుకో వాలి, (చూ-ఆంధ్ర భామా భూషణం- 

దివ్య |వభా వివరణ సహితం- నా పీఠిక). 

“కేతన గూడ మ యెనిమిది వష్ట్యంత కందములను 

వాసినాడు' అని గూడ యీ (వారరి |వాశారు, 

ఆశ్వాసాంత్య పద్యాలుగా మూడు ఏ పద్యాలను తొలగించికే కేతన వేసిన 

షష్ట రంత కందాలు యేడు మా[తమె మొట్ట మొదటగా వీరేశలింగంగారు (ప్రచు 

రించిన (పతిలో యేడు పద్యాలు మ్మాశ్రమె ఉన్నాయి. ఆశ్వాసాంత్య పద్యాలే 

వష్ట్యంశాలుగానే ఉన్న తిక నవి మూడూ కలిపితే మొత్తం పది పద్యాలు. 

“ఎనిమిది షష్ట రంత ములకు! జివర మూండా శ్యాసాంత పద్యములను షష్థ్య్యం 

తములుగా( [బథమాశ్వాసము ముగించి ద్వితీయాశ్వాసాదిని గూడనశై కందమును 

వష్ట్యంతముగా |వానెను. ఇది యీతని యందలి (వశే కత. దీనిని గమనింవక 

వాబ్బయ నుహాధ్యతుని 



షష్ట్ర్య్యం "తాల చర్విత CXIiX 
థి ర] 

ల్ ల 
కొందరు కేతన పష్ట్ట్రంళ కంగముల మధ్య దూలయు నంటి ఇరు? 'అముణను ఎసెనని 

విమర్శించిరి - అని యె వ్యాస ర (వాశారు, 

ఇందులో యీ వ్యాక ర వెల్ల డించ గలచినభావం సుమ్య్థక్ని ౦ కాలేదు, 

సామ్య ౧౦గా షష్టం తాలు కండ పదాలుగా నే నన్నె చోడాదులు వాయడం 

చూచి “వష్ట్య్వంతాలు కంద పడాగ్గలుగా నే ఉండా” లన్న అభి పాయానికి వచ్చిన 

వారు కొందరు సష్ట్యంతాలలో శార్హూలం "కేతన వెయ్యడం జాగుండ లేదని విమ 

రించారు. తర్వాతి వార నేసులు సష్ట్యంశాలుగా కంచాల'నేకాక్ యితర వ్భశ్త్వా 

లను సె తం |వాశారు, పోతన సష్టరం తాలన్నీ ఉత్ప్సలమాలలుగానే [తాశాడు 
యా 5 

గదా! ఆశ్వాసొంత పదాగలలో మొదలట ఉత్ప్సలమాల__చంపక మాల-శార్లూల_ 

మతేభాలలో ఒక పద్యం, ఆ తర్వాత కందం--ఆ కరో మాలిని మూడూ వరుసనే 

వెయ లని కేతన నియమంగా "లఅటుకొ న, ఎటు 1 ని నిపిస్తుంది, అందువల్ల ఆను వేసిన 

యేడు షష్టం౧తాల త రాగ్గత షష్ట గింతాలుగా. శార్తూలం_కందం_మాలిని మూడు 

పచ్యాలనూ వేసి పథమాశ్వాసం ౧ ముగించాడు. ఆ శ్వాసాంత 6లో "కేతన పెట్టుకొన్న 

మూ డు పద్యాల నియమాన్ని గమనించనివారు. చివరి మాలిని వృత్తాన్ని ఒక్కా 

దానినే ఆశ్వాసాంత పగ్ళంగా [గహంచఛీ మాలినికి వైనున్న “దేవేం(ద విభునకు” 

ఇత్యాది సింగ పద్యాన్ని దూూడా మామూలు షష్ట్యంత కందాల మధ్య దూలంవంటి 

శార్తుాలం సేశాడని శేతంను విమర్శ్భించాయు, 

పింగళి నూర్భ |వభావతీ (ద్యుమ్నంలో అశ్వాసాద్యంత పద్యాలు 

నంబోధనాంత్రాలుగా వాయగణుండా సఖిన్నవిభక్త ్యంతాలుగా వాయడానికి 

కారణం న్ట్చైతిపలి ఆయిన సూరన తండి మృతి పొందినందువల్ల అతనిని (శోతగా 

యెంచడానికి అవకాశం లేకపోఏడ మెననడం “కేవలం పొరపాటు. (శోతగా యెన్ను 

కొనడానికి [బతికి నిజంగానే పింటూ ఉందనక్కర లేదు. మృతి పందిన మానవుని 

రూడా [కోలగా భావించి సంబోధించి కతి చెప్పవచ్చును. 

నన్నయ 'రాజరాజును [(కోతగావించి భారత రచన నేశాడంకే అది భానంలో నే. 

నిజంగా'నే |పఠిమాటా |వతిపగ్యమూ అశనిక వినిపిస్తూ నే వాశాడనడం, రాజరాజు 

మకుంలోనే భారతం (వాశాడనుకొనడం పొరపొటు- కొంతకొంత భాగం (వాసి 

రాజరాజుకు వినిపించుతూ | వాశాడనడం సమంజసంగా ఉంటుంది. (శోతగా యెంచు 

కొనడమ నేది దృగ్గోచరుడు కాని భగవంతుని పే చెల్లగా చనిపోయిన మానవుని 

పట్ల యెందుకు చెల్లదు? [శోంగా యెన్నడమనేది హృద్గతభావమే గానియిరవై నాల్లు 

గంటలూ [శో యెదురుగా కూర్చుని | వాస్తున్నద ల్లా వుంటూ ఉంజాలనుకొనడం 

సరికాదు. నూరన ఐిభిన్న విభక్క్యంతాలుగా అ శ్వానాంత్య పద్యాలు (వాయడం 

మవోమధథన సారామృతం 



CXX నారదీయపు రాణ అమృతనవనీతం 

అతను తిక్కనాదులను ఆదర్శంగా తీసుకొనడం వల్లనే జరిగిఉంటుంది తప్ప మరి 
వేరుకాదు. నిర్వచనోత ర రామాయణం, దశకుమార చరి తలోని ఆశ్వాసాద్యంత 
పద్యాలకు పట్టిన నిరర్హకత్వం అనన్వితత్వం. |పభావతీ | పద్యుమ్నం లోని [పథ మేతర 
విభక్కరంతాలై న ఆశ్వాసాద్యంశ పద్యాలకు నైతం పడుతుంది. 

షష్ట్యం తాల విషయమై ఆశ్వానాద్యంత పద్యాల విషయ మె తుదకు 
నంబోధనాంతాల విషయమై కూడా యింతగా చర్చీంచవలనిన విశేషాలుండగా 
కృత్యవతారికలు గాని పూర్వా పర పద్య గద్య నమన్వయాలు గాని వేటినీ పరిశీ 
లించకుండా పషవ్ట్యం తాల చరి తకు పూర్తిగా విరుద్ద మైన విషయాలను పష్ట్యుంచాల 
చరిత్రగా [వాయడం విచారణీయమైన విషయం. (ఆం|ధ| పభ-దినవ (తీక- లి జూలై 
1960.) 

ఇంతకూ యీ వష్ట్యంతాల చరితను దృష్టిలో డెట్లుకొన్నవ్పుడు కేశవ © రు రు 
నామాదుల వై ఆధారవడి అవతరించిన వసష్ట్యంతాలు నరనింవాకవి రచించిన 
నారదీయ పురాణంలో (శీకృష్పపరంగా సార్లక మె విరచింపబడాయనే చెవ్బవచ్చు. ॥ (3c) @ రూ యి 

ఆప / ఇ వి జ్య అగి ఇగ 
నారదీయ పురాణం శ్రీకృవ్లాంకిత మెంది 5 బట్టి యిందులోని వష్థ్యంత పద్యాలు 
నెతం (శీక్చవ్ల వర్ణ నాతృకాలై ఉండడం రూపంగా వస్ట్యంతాల సంజనిత త్వానికి 
సార్థకతను నమకూర్చాయనే చెప్పవచ్చు. 

క్టజ్ఞావతార వర్ణనలో అత్యంత శ క్రివంతమెన శననవాజ కవితా 
మాధుర్యాన్ని, వెదువ్యాన్ని నరసింవాకవి బహుముఖాలుగా చూపించాడు, 
(ప్రబంధకవుల పోకడలను నునన్ఫురణకు తీనుకొని రాగలినట్లుగా తన కవితా 
ధిరంధర్యత్వాన్ని [పక టించాడు. మధురాపురవర్లనావపర మై నరసింవాకవి ళబ్లి 
శకకి [పతీకగా నిలువగల యీ? (కంది పద్యాన్ని తిలకించండి. 

(శ్రీ రాజవళ్యమె (శ్రీ రాజవళ్య మై 

యఖలలోకముల పఖ్యాతింగాంచి 

కల్యాణ ఛామమై కల్యాణ ధామమై 

యఖిలలోకముల విఖ్యాతియగాంచి 

సుమనోభిరామమై సుమనోభి రామ మై 
యఖలలోకముల పిఖ్యాతింగాంచి 

సత్క_ ళా పూర్లమై సత్కళా పూర్ణమై 

యఖలలోకముల పిఖ్యాతింగాంచి 

వాజ్మయ మహాధ్యమని 



నారదీయపురాణ?.! నుతులు యయ 

(ప్రబల [భాంతా భ కు్రభతరంగిణత 

రంగ రంగన్నహో ఫాన రాజి రాజి 

తా జర పయస్సు ధాలెవ నాంచితోచ్చ 

గోపుర (శ్రీలనగు మధురా పురంబు. 

కృతిపతి అయిన (శ్రీనృస్తావతార వర్షనానంతరం కథా (పారంభంకాగా 
లని వ 

మవార్షులు (శ్రీమన్నారాయణుని దర్శించి నుతించి యాదవ శైల మత 
ఇ రా | జల, జె న్ గ శ మాహాళ్మ్యాన్ని గురించి వివర ంచవంసిందిగా (పార్ధిన్తారు. అప్పుడు కొప్టువు 

యాదవ శెలతే[త మాహోత్మా కన్ని [బస సగచ్కుమూారునిగి వివరించగా 

ఆ సత్కు మారుని ద్యారా నారద మహరి శెలునుకున్నాడనీ ఆ నారదుజే ఆయా 

యాదవ లజే|తమాహాత్మారులను మీకు నివరంగా శెలియగోస్తాడనిచెప్పి నిష్ట్రువు 

అద్భశ్వమవు తాడు. ఈ విధంగా కథా|పొరంభం కాగా ఆ తరువాత నారదుడు 

మహరులకు (పత్యతమై యాదవ శ లమేళ మాహాత్మ్యం వగన పేరుతో యీ 
ప ౬ ర్ల యాం ౬9 

మొత్తం నారదీయ పురాణ విశేషాలను చెప్పినట్లు స్పష్టపడుతున్నాది. కాగా యీ 

పురాణం మూల|గంథం నారద పోకమైై నారదీయ పురాణంగా అవతరించింది. 

(చూడు-తె. నార. వు. 79, 0, 98, 94, 105 పుటలు) 

నారదియపురాణ౦-| శుతులు 

శుతి స్మృతి పురా గతివోసాలన్నది నం పదాయనిద్దంగా అనాదికాలం 

నుంచీ వస్తున్న అను[శుత వాక్యంగా గతంలో పేర్కొనడం ఒరిగింది. తత్కార 

ణంగా పురాణాలలో గాని వాటి సంగ వారూపంగా అపతరించిన ఉపపురాణ్తా 

అలో గాని వేద (వొమాణ్యం గురించి "పేర్కొన బడ డంలో ఆశ్చర్యకర మైన 

విషయమేమీ లేదు. 

అయితే [కుతి [పొమాణ్యం దృష్టితో చూచినప్పుడు ఆర్య | దావిడ భాషా 
కుటుంబ భేదాలను అనేకమంది పరిళోధక్రులు విభిన్న మైనవిగా పేర్కొనడం జరిగింది. 

ఈ రూపంగా మూల దావిడ భాషాకూ [పొచీన సంస్కృత భాపకూ సంబంధం లేదని 
పెక్కుమంది భాపాశ్యాస్త్ర వెత్తలు ఒకానొక విశిష్టనిర్ణ యానికి రావడ ౦కూడా జరిగింది. 

కానీ గత పదినంత్స రాలుగా ఆర్ష విజ్ఞూనం డృ స్టా సృష్టి-మానవ జాత్యుత్చ తి - 

భాసోశ్చ తి -భాపోత్న తి కి మూలభూత మెన ముఖయం (త్ర ప్రక్రియా సంచల నాది 

విశేషాలను మూలాధారంగా చేసుకుని నేను చేసిన అగాధమైన పరిశోధనలవల్ల 

ఆర్య (దావిడ భాపాకుటుంబాలు ఏకైక కుటుంబకాలన్న సంగతి తిరుగులేని విధంగా 

నిరూపితమైంది. ఈ సత్యా స్వేవ ణాలత్యంతొ నృత్య నంగీతాలలో_ఛందో విశేషా 

లలో-రసాలంకా రాదులలో__“మార్గ-చేశి” భేదాలు లేవని చేళి మార్గాంతర్గత 

మవోమథన సారామృతం 



CXxii నావదీయవురాణ అమృతనవనీతం 

మైన ఒక భాగమేనని యీ రూవంగా ఆర్య | దావిడ భామోకుటుంబ భేదాలకు 

అవ కాళం లేదని విన్చష్టంగా అజేయమైన పద్దతిలో నా పరిశోధనారచన “మార్గ- 
దేశి” గంథంలో నిరూపించి ఉన్నాను ఈ [గంథ.లోనే “మార్గ దేశి” భేదాల 
"పేరుతో ఇఛాబూవరంగా నం ఆర్య దావిడ భాహపాకుటుంచాల భిన్న త్వాన్ని 

వక్కాణించే అవకాశం లేగనికూడా చేను గుగ్భఢంగా సూవ్మరూపంలో 
వెల్లడించాను. భాషాపరమెై బవుముఖమైన నా మళాత్తర పరిశోధనా |౧:0థం 
వెలుగు చూస్తేనే తప్ప యీ ఆర్య _దావిడథామా కుటుంబ భేదాలు రూవుమాయను. 
అయితే యూ సందర్భంలో (పాచినకాలంలోనే ఆరి | దావిడ భా్హహాభే దాలు లేవన్న 
నృష్టితో నరనీంవా వి నారదీయ పురాణ అఇఅారి3 లో 

“ధరణి వేదంబులు | దొాభిడంబు. జేయు 

@) పరాంకుళ రమెగి శేఖరులను * 

(నార-2 వుట. 7వ, 
ల 

అని ఘంటాపథంగా వక్కాణించాడు. అలౌకిక వాజ్బయంగా అ పొరు మేయాలుగా 
భావించబడుతున్న సంస్కృత సేదాణను (శీ సరాంకుశ యోగి (దావిడీక 8: చినట్లు 

వా చె పద్యపానంలో నరసింవాకిని సూటిగా వక్కాణించాడు. వెన్షవమతను ఓ 
థి ౬ 

(దా విడ వేదాధ్యయన పరుశై న నరసింహాకవి దానిడ వేదానికి మూలం సంవత 
వేదమే నన్న నంగతిని విన్బష్ట్రంగా పెర్కొన్నాడం శే దీనిని అంత తేలికగా మనం 
తోనివుచ్చడానికి ఏ మాూతమూ అవకాశం లేదు. అసలు | దావిడ పదాన్ని (పాణ 
ఇళ జై ఆధ ఖు అవ ఆశ జ ఆ ఇ న్ని Si [పదంగా భావించి ఒవ వ్లన మతన్హులే గరగ్య్చ్రాతి వెదాలను (దాం ౦గా మార్చా 

రనే అభ్మిపాయంలో ఉన్నప్పుడు | దావిడ వాజ్మయానికి మూలభూతం శిరో 

ఇ 

[| 
మాణిక్యం వంటిదెన (దావిన వేదానికి స్తుతం| శ [పతిప త్తి లేదని యలుగత్తి బాటి 
నశ్తుకచా ! కాగా సంస్కృత నేచాలు మూలంగా అవతరించిన ఆర్య భామాకుటుంబం 
| దావిడ వేదాల మూలంగా అవతరించిన [(దావిడ భావాకుటుం బం వీభిన్న మెనవని 
మనం చెప్పడం చాలా దుస్పాహనమే కాగలదు. వరాంకుళయోగి వేచాలను 
| దావిడంగా మూర్చారని స్పష్టంగా వక్కాణించిన నరసింపాకవి వాక౧ం కేవలం 
నరసింహకవి పరికల్చితమని చెప్పడానికి అసలు అవకాశమే లేదు. అందువల్ల ఆర్య 
(దావిడ ఛభామోకుటుంజాలు యే శె శా లేనని మనం నిన్నంకోచంగా నిర్ణ యించుకొన 
వచ్చును. 

సంస్కృత వేదాలను పరాంకుళ యోగి | దానిడీకరించారం శే _దొవిడ వేదం 
కంశు సంస్కృత వేదాలు (పాచీనా లన్న సంగతి నీర్ష్వంద్వంగా నిరూవిశమవుతున్న ది. 
అయితే సంస్కృత (కుతి, స్మృతుల మూలంగా అవతరించిన పురాణాలలో ఆయా 

నా జయ మవ+ీధ వ్రమున్ 



నారదీయవు రాజం | శుతులు 0౫౦11 

శతి, సతుల (్రసక్తలుగాని "నాటి [పొమాణిక శలుగాని పురాణ "వస్పు రాణ్రాల్లో 

పేర్కొ నబడ డంఠతో విశేషం లదు. సంతో వేదాలకంశు అధునీక' మైన (చావీడ 

వేదాన్ని వురాణోవ పురాణాల్లో _|ప wrod నె వవ పురాణా గో నె నాన నరే|పొమా 

ణంగా ఉదావారగిం చళపోవదంలో అసలే విశేవంచేదు. వివిధ నృక్కోణాలిలోను 

[పామాణిక త అ పామాణికళలు సహజంగానే మనకు | పతర్ణభమవుతాయి.. కాగా 

పుఠరాళేీసఫు రాణ వాజ్బ్బయం Dus చూచినా | చావిడ వేచాని | పొ మాణ్యత 

రాని విశిష్ట పరిగణ ప గాని లేవని ని స్పష్ట పడుతున్నది. రాగా ఆర్య భాషాకుటుం టేల్ ర 

మైన (దావిడ భామోకుటుంబ వాగం | తోసిరా జనబడగ తప్పదు. 

గతంలో వేదాల ఉత్పత్తి గుగించి కొంత చర్చించడం జరిగింది. మామూ 

లుగా మనం పెదాలు నాలుగూ. | బవ్మా చతున్ముఖాలనుంచే వెలువడ్డాయని 

అనుకొనడం జరుగుతున్నది. అయిఃే అసలు | తయీవేదాళి అన్న వాక్యం 

వెద వాక్యంగా నే మొవట వేదాలు మూ జేనన్న నంగ టట స్పప్ట నరు స్తున్నది. అయి తే 

మొట్ట మొదట బుగ్యరట సనా మపదాలు మూడూ (_బహ్మా | తిముఖాలనుంచి వెలు 

వడ్డాయనీ ౪ “కాగా ఈ మూడు "పచాలూ (బపళ్ట మూడు ముఖాలనుంచే వెలు 

వడినా ఈ పదాలలో నే ఉన్న పిగిథ అను (పరో రాగ. మంతాలను వినియోగించ 

డానికి (బహు తవ నాలుగవ ముఖాన్ని ఉవయోగించాడని తాపంగా విధ 

అత్ర మంత తంత యంత పి యారు ఆఅలవాలా లై ౫ వ 'మం|తాలతో అధర్వ 

వేదం రూపొందిందనీ మనం భాఫించనచ్చును. శాలి (తన్ను? గన పురూరవుడు మొట్ట 

మొదట సఏకెంం౦గా ఉన్న నేదాన్నీ మూదు  వేచాలుగా విభజిం చినట్లు 

భంగవతం "పేర్కొంటున్నది. అయితే వేదాలు తొలి వాక్కులుగా 

"బురొ్మ న నబడిడంవల్ల అట (బహ చతుర్ముఖాలనుంచి అగతరించాయ నే దృష్టితోచూ స్తే 

భాబోత్స త్రి కి మూలబదేవన [బహుగా మనకు గోచరిస్తాడు. "కాని మన (౫ ౦థాలు 

సరస్వులీని విద్యలన్నింటి. మూః భూతు రాలుగా శే గన డు వంకూడా ర ద్దు. అయినప్పుడు 

భామామూలఅ చెపతావ్యవ్య్థ |బహ్మానుంచీ సరస్వతికి సం|క మిస్తుంది. సరన్యలతి 

(బవ్మా ముఖ'వాసీనిగా వ ర్జింపబడ డంవల్ల _ ఓకనేళి నాలుగు చేదాలూ (బవ్మా 

చతుర్ముఖాల లనుంచే వెలువడినా అగి చాణీ ముఖస్థాలుగా అవత రించినట్లుగా చెప్పక 

తప్పదు. అయి వీటికి విగుద్దంగా అసలు భామలకు మూల" రృ మహేళ్వరుడే నన్న 

వాడం మగొకటి ఉన్నది. 

ళల 
నృ తాం ;సానే నటరాజరాజో నినాద ఢ క్క్కాంనవ సణ్బువారమ్ 

(6 

ఉద్దర్తు కామన రృనళాది సిద్దా నెతద్విమ రే ర శివనూ(త్రజాలమ్ ॥” | 

అన్న [పాచీన నం| పదాయసిగ్ధ మెన శ కం (ప్రకారం మ పాూళశ్వరుడు సనకాది మవా 

రులను అను[గ్రహాంచే ఉచేళ్యంతో re తావసానంలో పసభ్నాలుగుసొర్టు తన 

ఢ-క్యాను చాయించగా భకక ముూలభూశా లై న అవర సముచ్చయాదులు అవత 

రించినట్లు "తేట? శెల్ల మవుగ న్నది. ఈ ద్భష్టా భాంకు నూలభూతుడు మ హే గుడు 

నువోముభన సారామృగ క్ 



యయా నారదీయపురాణ అమృ తనవనీతం 

కాగా భాపూమయ మెన వేదాలకు మవే*క్టరుడే మూలకారకుడు కావలసి 

ఉన్నది. భాష.లేనికే 'వేదం లేదుకదా. భాష మ హేశ్వరపర మైనవ్పుడు వేదమూలకత్వం 

_బహ్మకు చెందడంలో జౌ చిత్యం కనవడదు. లేదా వేదమూలకత్వం చతుర్ముఖ 

_బహ్మూకు చెందినప్పుడు భామామూల కారకత్త్వం మ హేళ్వరునికి చెందడానికి నీలు 

లేదు. ఈ విషయాల గురించి కొంతవరకు నేను నా “మార్షదేశి" వరిళోధనా రచ 

నలో వివరంగా చర్చించి వున్నాను. 

అయితే |బవ్నా, విష్ణు, మహేశ్వరులలో విష్ణువుకొక విశిష్ట మైన (ప త్యేకత 
( 3) లు రి రాలా 

ఉన్నదని గతంలో నే నేను సాగికారంగా ఉటంకించాను. _ దీనికి తగినట్లు వేదాల 

మూలకారక త్వాన్ని. అటు మ హేశ్వరులకుగాని ఇటు వాణీ చతుర్ముఖులకుగాని 

చెందనివ్వకుండా నారదీయ పురాణంలో వేదాలకు మూలభూతుడు (శ్రీ) మహో 
ఆట ౮ రా ని అ DT a ఆ ఆన వ్య ఆ 

విష్ణు వేనని వ్ఘ్టై వ (బహ్మాకు పద విద్యలను నేర్చాడని స్పష్టంగా పరొ_సడం 

జరిగింది. (శ్రీవారి నాభికమలం నుంచి చతుర్ముఖ (బవ్మా ఉదయించిన 

తరువాత |బివ్మా “హరిః ఓమ్” అని వేదానికి ఆదిభూత మైన అక్షరాలను ఉచ్చరించగా 

మహా విష్లువు ఇట్లు [పణవంబుపలుకు నాత్మజుం గృపాద్భష్టింజూచి భగవంతుండు 

వారించి నాలు వేవంబులు నరంబుతో నభంసింపంజీసె రపాన౧ం బెదియు( [బిథను 
యి (1 క ౬ స! 0 

పుత్రునకు( [బియ శిష్యునకు నెటిగింపరానిదిలేదు గావున నర్వంబు బోధింపవలయు” 

(నార. $వుట. 18 వ) అని పిష్టువు (బవ్మాకు అ నేక రహస్యాలు చెపుతాడు. నారదీయ 

పురాణంలో నే వేరొక సందర్భంలో కూడా “వే కుంఠనాథునిచే నాథా త్కారంబున 

(శుత్యంత కీర సాగరమువలన సముద్భూత సారంజై_ విధాతకు నుపదేశంబయ్య” 

(నార. 878 పుట. 247 వ.) అని [శుతిసారాన్ని విధాతకు విమ్థువుప టెశిం చినట్లు 

మరొకసారి వక్కాణించడం జరిగింది. అంతేకాదు. [బ్రహ్మా విష్టోవదిస్థ మైన పద 

విజ్ఞాన సంభరితుడై సృష్టి కార్యక్రమాన్ని నిర్వ క్రిన్తున్నా [పళయాంతంలోనో 

మరొకష్పుడో రాతనుల బాధకు గురైకాని యితర విధాలగాని (బవ్మా వెద 
ణ్ అసం క pr ధీ ౯౮ అగ విజానాన్ని కోల్పోయి నృస్టికర్మను నిర్వర్శించడంలో ెక్కుసార్లు నిన్సృవోయు 

డయ్యాడు. అప్పుడు (శ్రీమహావిష్ణువు మత్స్య, వాయ గీవాది అవతారాలను యెత్తి 

వేదాలను అపవారించిన రాక్షసులను సంహరించి తిరిగి |బవ్మాకు వేదవిజ్ఞాన బిక్ష 

సెట్టి [(బహ్మ చేత సృష్టికర్శ్మను ౦మధావిధిగా నిర్వర్హింపచెనినట్టు సెక్కువపురాణాలు 

పేర్కొంటున్నాయి. 

ఈ ద్భష్టార్థ వేదాలు (బహ్మా చతుర్ముఖాలనుంచి మొదట వెలువడ నే లేదని 

(బవ్మాకు సార్ధకంగా మహావిష్ణువు వాటిని ఉపదేశించాడని నృృష్టపడుతున్నది. కాగా 

వేదవాజ్మయ మూలకత్స్వం ఇటు [బహ్మ్ నరస్వతులకుగాని అటు మహెళ్వగునకు 

వాజ్మయ మహోధ్యతుని 
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గాని చెందగుండా | శీమవోవిష్టువుే చెందుతున్నది. భాపామయమెన ఏద మూల 

కత్టం విష్ణువు 9 చెందినప్పుడు భామా మూలక్రగ్రం మా(శం కిస్టువుకం చెందచా ! 

nl) 

శ్ 5 మువ 8 కిము ం బి 
చతుర్ముఖ (బహ అయినా, ఆ (శ్రీ ప్ విష్ణు వే అయినా వేదాలు వేచాలే. 

వేదాలు దె వీయాల. అనంతా నే సదాఃో అన్న వేదవాక్యం (వశారం "దేవ 
యెలా నూ 

"వేదాలు, అనంణ శాఖాగ"5 లు, గః ఏష యాన్ని నారదీియవురాణంలో 

నరసింహకవి ధ ర్మాధర్యాభిమాన 'దీవతలు ఆన్భవృత్సి [ప్రకారం గురించి చెప్పే 

వేదాలకు మూలక ర్త మపాళ్వరుడే అయినా, నగరన్వజే అయినా, 

నందర్భంలో “నూకు సాజీ యనం: శాఖ పేచాభిమానము గలిగిన నిత్య దేవత, 

ఈ నిన్న దేవన నలిగిన ఫల్కు- ళంగించ రాదు. నిరామయ మైనది, ” (నార. 899 వుట. 

49. వ) అని హోదాలు అనంతాలుగా పేర్కొన్నాడు. ఈ అనంగకాలంలో అనంత 

"వేద విజ్ఞానం బహుముఖంగా వ్యా ప్రీ చెందినపుడు అపౌరుషేయ మైన అమర 

వాజ్మయం పౌరుషేయ వాజ్బ్యయంవలె మానవుల నోళ్ళల్లో వడినప్పుడు వాటిల్లో 
[భమ (పమాదాలవల్ల కానివ్వండి, మరొక కారణంచేత కానివ్వండి కొన్ని కొన్ని 

మార్చులు మెచ్చి విభిన్న సిద్దాంత గఢ్ కొలెన విషయాలు వీరుర్దా రాలు తొంగి 

చూడడం అగవాజం కాదు. కాగా పేద వ్యాఖాగ్థనాలలొ గాని, స్మృతుల [పవచ 

నాలలో కాని భిన్నవ్య్టం గోచగం కావడం అబ్బుగం కాదు. ఈ దృష్ట్యానె “వారి 

'వొనరంబున భుబింపునును వారు నత్పురుషులు గాగు. భుజింపుమనినవి సృతులుగావు, 

వేదములు గాను.” అని నారదీయసు)రాణం (279 పుట. 70 వ స్పష్టంగా 

ఉగ్గడించింది. _ దీనినిబట్లి దపాతాలలోను, స్మృతుల పొఠాలలోను విభిన్న 

భావాత్మ కా లైన పాఠాలు;స్నట్లు మనగ, "తీట తెల్ల మౌతున్నది, అపౌరుషేయ మైన 

పదవాజ్బయం మానవుల సోళ్ళాల్లో సడిన తరువాత అది ఎంత చేవ వాజ్మయం అయినా 

చె పవీయాఖైన శక్రులులేనీ మానవుల నోళ్ళల్లో పడీనందునల్ల కేవలం అర్ల 

భావాలలో "నే శాక శబ్ద స్వ రాద పీన యాలలో సైతం విభిన్న త్యం మవార్లుల 

కాలంలోనే తొంగిచూచింది ఈ విషయాన్ని నరసీంహకవీ “ పీ పరంబగు 

యజబార్వేగంబునుంబో లె న్వర హీనంబగు సొమంబునుం బోలె బదహీనయగు 

బుక్కు. నుం బో ఖె (నార, ఏ0ర వుట 191. వ్ర అని యజు్వే దంబులో విస్వరళ్వం 

యేర్చడినట్లు, సామవేదంలో న్వర హీనశ్వం చోటు చేసుకున్నట్లు, బుక్కులలో వగ 
హీనత్వం సైతం తొంగిచూచినట్లు స్పష్టంగా పేర్కొన్నాడు. స్వర హీనత్వం 

వేరు, విన్వగశ్వం నేరు. అనలు స్వర మేలేకపోవడం స్వరహీనత్వం కాగా, దుష్ట 

స్వరాలేర్పడడ౦ విన్వరం అనబడుతుంది. పురమే లేనప్పుడంతఃపురం యెక్కడ 

వుంటుందన్నట్లు, బుక్కులలో అనలు పదమే లేకపోతే మనం స్వరం గురించి చెప్ప 

గలిగించేమీ ఉండదు కదా! వేద వాజ్మయంలో విన్వరత్వమే యయేర్చడినా, స్వర 

మవోామథన సారామృతం 
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హీనత్వ మే యేర్చడినా పర భష్టతయే ఇలిగినా కేవల మానవ దృష్టితోకాక 

ఆర్ష విజ్ఞానం దృష్ట్యా వైవీయ దృక్పథంతో చూచినప్పుడు బేవశ్వానికి, 

వేద త్వానికి భిన్న శం గోచంశాదు. ఆర్ధ భావూ వాజ్మయ విజ్ఞానా లను దృష్టిలో 

“పెట్టుకొని మనం పరిశీలించినప్పుడు న్యన వదాదుల అనులోమ, విలోమత్వాలతో 

అసలైన భన స్వరూపం నిరూపిశమౌతుంది. ఒకానొక సందర్భంలో “ఘనము 

ఘనమని ఘనాఘనమని ఘన ఫఘనమ్ముగ నెరుగు ఘనుడే జటా వల్లభుడవు 

నతండే నిటాలాకుండగు నతండే” అని నెను నానిన చరణం 

నిజమైన చేవ వేద ఘనాపాఠిత్వానికి నిర్వచనం అ”లు ఘనాపాఠిలోని ఘనాళజ్లా 

రమే తెలియని వేదవండిన నామకులు దెవవేద స్వరూపాన్ని కాని, వేదదేవ న్వరూ 

పాన్ని కాని గు ర్హించగలరనుకొనడం హాస్యాస్పదం కాగలదు " దెవిళజ్టాన్ని న్వరా 

శో పాటు అత రాలను సేళం వ్యత్య_ప్తం చేస్తే “వెదోశబ్దం రూపొందుతుంది. ఇచే 

విధంగా “వేద” వాన్ని "స్వరాలతో పాటు అతరాలను వ్యత్య_న్తం చేస్తే “చేవ”ళబ్దం 

రూపొందుతుంది వేద అనుష్టాన పద్ద తిగాని, ఆర్ష విజ్ఞాన రహస్యంగాని యీ వ వ్రత 

పదతిలో నే పరిగర్భిి మై వున్నది. ఈ రహాస్వాన్ని దృష్టిలొ "పెట్టుకొనే వేదాలు 

షీ వీయాలుగా వేర్కొనడం జరిగింది, మానవాళి అజ్ఞానంవల్ల వొారపొట్లు దొర 

వచ్చును గాని, భమ పమాదాలకు లోను కావచ్చునుగాని, యేమైనా చేవవేచాలు 

'దేవవేదాలేగచా! ఈ విషయాన్ని నరనీంహకవి “౩ విష్టుమపహామ---ఉభయపద పా ప్తి ప్” 

అన్న విషయాలను వివరిస్తూ ““'మహౌ చార్య, నుశీలత్య, వాత్సల్యాది నిజసద్దుణంబు 

లతో గూడినవా దై నర్శిదౌవవోద హృచయాపోదముచే సిద్ద చతుర్దశ మవోలోకందు 

లందు శ _వెకుంఠ కేశ ద్వీప మీ రాబ్దుల యందును” (నార. 865-వుట, 19ిలె_వ) 

అని వేద దేవత్వాన్ని విస్పష్టంగా వక్కాణించాడు. 

నరనింహకవి వీఖిన్నాాలెన వేద విషయాలను వివిధ సంద ర్భాలలో నారదీయ 

పురాణంలో వివరించాడు. కాలచక్రం గురించి వర్ణిస్తూ అది అధోముఖయమె పరి భ 

మిన్తూ ఉంటుందని, (తిగు ణాత్మక మైన మధ్య భాగ నాఖి మిళితమై ఉంటుందని యీ 

[కింది పద్య ౦లో స్పష్టంగా పర్కొన్నాడు: 

“*ఘనతర్రమయి యనంఖ్యమయి (బహ్మలోక 

మౌనట్టి పరవో్యమ మరయ నెద్ది 

యదియ విశుద్ధ తత్వాఖ్య తత్వంబును 

పిరమున నామీంచి చెలలగనది [త 

పాద్యూతితదుం తిపాద్భూత్యధో భాగ 

మధ్య దేశ ర్త నమా(శ్రయమున( 

దగునత ర్కా- గమ్భుత తరశ కిక రబుగ 

వ్యయమున నై న కాలాఖ్య తత 

వాజ్భయ మవేోధ్యతుని 
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మది యధథధోనుఖ చ|కమె యంటి పీటుంగు( 

బరగు( దదవస్థల మధ్య భాగ 'నాఫఖీ 

మి తమ్ _తీగుణావ్మయెై మెల నాయ 

జందులకునై సు గోలు శగ (| (1 బిచాసి.” 

(నార. $70-వుట. 214వ) 

ఇందులో ఆల టో (తీ నాళ గిథొగం గురించి గరసింవారోకి "ఎక్టంగా రొ 

న్నాడు. కుం కస్త MII కలి "స్తీ ఒక మూసమసనీ, రెంగు మాసాలు ఒర బుతు 

వని, ఆరు నూసాలు ఒరి అయనమని యీ? దూవంగా సంవత్స రా సక మై మెన కాలచ కా 

నీకి రెండయనాలు, ఆగు ముతువులు, “పన్నెందుమెసాలు అని మానంలో శుక్ల, 

కృష్ణ ఛేదాలతి రెండు సజూలని (పాచనకా౯౦నుచి అందరూ భావిస్తున్నారు. 

నీజానికి "రండు మాసాలతోళ' బుతు వై నట్లుగా, "రండు బుతునులు ఒక నాభికాల మె 

కాల స్వరూ నభా 'నాలనుబట్టి ఆగు బుతువులను ఆం జేని బుతునుల కొక నాధి 

నంతున మూడు నాభులుగా-ఉప్ట నాభి, జలనాభి, శీళనాభులుగా..వేదర్ది గుర్తించి 

యీ కీంది బు "గన మం తాల్లో ఒక టికి రెండుసార్లు [పక టించాడు. 
(7 

'దొ్యొదళ | హథమః చ|క్రమేకం 

నీడన భా, నిగ ఉతిచ్చి కేత 
ఓ / 

(బుగ్వే.! ముం.24 సూ క్తం-4రి బుక్కు) 

|తినాథి చ| శ మజ *మనర్వం 

య (తనూ వి శ్వాభువనాధి తన్గుః 

(బు'గ్వే.! మం.164 నూ 80-3౨ బుక్కు ) శె 
స్త 
ఆ 

అనాలే 

ఈ నాభఖికాల విభజన గురించి మన (పాచీన ఖగోళాది శాస్త్రవేత్త తలు యెక్కడా 

(పసావించక'పోవడం చూ సే మన వేదపిజ్ఞైనం యెంత దుస్థితి! దిగజారిందో మనకు 

తేట త్రల్రమొతుంటి, కాలంలో నాభి భాగం గురించి గతంలో (ఆం(ధ్మవభ-దిన 

పత్రిక .9-9-1962) ఒక వ్యానంలో నేను వివరంగా చర్చించి ఉన్నాను. ఈ 

(తినాభి కాల విభజనను దృష్టిలో "పెట్టుకొనే మన సామాన్య పజానీకంలో నాలుగు 

మాసాలు అంట రెండు బుతువులు ఓఒకనాఖి అయినట్లు నాలుగు మాసాల 

కాలం ఒక 'కాలవిభాగంగా = వేసొకాలం = వర్షాకాలం - శీతాకాలంగా చిర 

కాలంగా వ్యవవోరంలో _పాతుకొనివున్నది, ఈ (తికాలనాభి వ్యవస్థ ఇటు 

సామాన్య పజానీక వ్యవహారంలోనూ, అటు బుగ్వేదంలోనూ సకృత్తుగా నార 
దీయ పురాణంవంటి |గంథాలలోను నిలిచి వున్నదేగాని, యీ మధ్య అవతరించిన 

మవోమథన సారామృతం 
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శాస్త్ర వాజ్మయంలో మాతం మటుమాయ మెపోయింది. ఇదే నాభికాల విభాగం 

గురించి మవోకవి కాళశిదాను తన కుమాళనంభవంలో పార్వతితపోవర్షనా సంద 

ర్భంగా శెపాత్శకంగా యీ | కింది శోకంలో ఉటంకించాడు:;:.- 
లం ౧ 

“స్టిశాః క్షణం పత్మునుతాడితా ధరా? 

పయోధరో క్సేధ నిపాత చూర్షి తాః 

(కుమా. ర్_సర, వ$_ల్లోర్) 
గ య 

మేఘాలు ఒకదాని నొకటి ఒరుచుకొనడం ద్వారా మొట్ట మొదట బృవాత్తర బిందు 

వుల రూపంలో చె నుంచి వర్షం |పారంభమనడం, రానురాను కిందికి వచ్చేసరికి 

చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విడిపోవడం, వర్గం కురిసిన తరువాత భూమిమీద వివిధ 

(వచేశాలలో సీరునిలవడ ౦, తిరిగి అది సూర్యరశ్మి కారణంగా ఆవిరి రూపందచాల్చి 

మూలసానానికి అంశే నాఖిస్తానానికి చేరుకుంటుందన్న విశిష వైజ్ఞానిక శేషా 
థి ఢా రై సా య 

రాన్ని మల్లినాథ సూరి గు ర్హించక పోవచ్చునుగాని పదవిజ్ఞాన | పతివింబక మైన యీ 
G&G య వాది దు యెలా 

కోకంలోని శ్లేషార్థాన్ని విశిస శబ్ద [ప్రయోగాలను మనం కాదని |త్రోసిపుచ్చలేము. 
లు ౧౧ ఇ ట్ర ౦౨ 

నరసింహాకవి | శుతులతోపాటు స్మృతుంను నైతం [పామాణికాలుగా 

గహించాడు. “ఢర|కుతి స్మృతి వైరుధ్య తరము (చెత్య సేవనాదిక కర్మముల్ 

నేయుచుందు,.........” (నార. 442._పుట, 219-_ప అని కేవల (శుతి వై రుధ్య 

కర్శలనే కాక స్మృతి వైరుధ్య కర్మలను నైశం ఆచరించి మూఢులను తిరస్కరిం 

చాడు. “అఖిలము నేనె నాకంచు నన్యం బెద్దియును లేదన్యంబు గలదనుట 

వేదో క్తంబు గాదు. ద్విజులమెన మనకు వేదమపమాణ మనరాదు. వేద పామాణ్య 

వినంచాదము బహువాదులకుంగలదనీ వినంబడియె, లోకాయతనాగత 

కాణాదులు” (నార, 480 - వుట. 169-న) అని వేదామోచాన్ని తిరుగు 

లేని వేద [పామాణ్యాన్ని ఒకసారి ేర్కొనడమే శాక “శ్రుతి పపామాణ్య 

విశ్వాస పరత వై దికాచార రుచియు వేదాంత వేద్యుండైన వారియందు భక్తి 

యనల్పతపము (నార. 440. పుట. 210-ప) అని వేరొకసారి వేద (పామాణ్యాన్ని 

పునరుద్ధాటించాడు. అంతేకాదు. వేదాలు సత్కార్య పరాలని, సత్సలచాయ కాలని 

“సమ న్త వేదంబులును గార్యపరంబు, |శేయస్సును గార్యపరమే; (కుతి తాత్పర్య 

గోచర మైన (శేయన్సు దానికంశు మరియొకటి కాదుఫ (నార. 402. పు. 

51వ) అని విస్పష్టంగా ఉగ్గడించాడు. 

వా జయ మవోధ్యతుని 
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పిభిన్నాలె_న వేద భాష్యూ 'లేవిధంగా ఉన్నా అ నేకార్టదాయకాలై , బహు 

ముఖాలై న వేద విషయాల ఆంతర్యాన్ని నరసింవాకవి కొంత అకళంచుకున్నట్లు 

అఆ ఇల ఇబ on 

కన్నీ స్తున్నది. పెదాలు గూ ఖార్ధ కాలని, చిత ర్ధ కాలని, వివిధార్థ కాలని, కొన్ని 

సందర్భాలలో విస్పష్టంగా నరసింవాకని వక్కాణించాడు. 
ల 

సొంగంబుల్లై సరవాగరంబులై న వేదంబులు చదివి వ్యుత్పత్సి లేళజనిత 

త ద్వెచార్థ నివేక రేఖలు గలవారై తద్చోధ శోధన నయములను గురుముఖంబులు 

వలనం దెలిసి యశేషమూ ర్తియైన స్వామిని సుగమార్థంబుగా నెబుంగంగలరు. 

మ. హారిపాదాబ్ద యుగంబు గొల్చి సరవాస్యాశేవ వేదస్ఫుర 

త్పురుషోత్తంస నిజాశయం బెటి6గి యుద్క్చోధామృ తాస్వాదు లై 

పర మోత్క్భృష్టులంజేసి తత్పదరజ; పట్టాభి షేకంబుతో 

దురనంతామరు లెన్న డుండెదరొ సాధు ల్మె చ్చ ఏీతార్గులె, 

మ. అని యీరీతి దయాళు దిన్యనివహాత్యం తై క శోచ్య కియా 

ఘునదుర్భోధ నివి ప్ట చిత్తు ల నృథాగర్యాంధులన్ వేదవి 

త్త నిరోధార్థకరాత్ములం గని వినీతత్వంబునన్ _మొక్క మ 

న్నన వీక్నించి (పియంబు వల్కు( దగ బెన్నన్ సజ్జనుం డెన్న(డున్. 

(నార, 406_వుట-ర్ 1-వ రీ2, 5్లి-ప) 

అర్హ వీజ్ఞునమయాలైన వేదాలకు తద్విజ్ఞాన రహితులై న పండిత నామకులు 

వేదాలకు అ|పామాణికాశై న భాష్యాలు రచించి అసలు మనమవార్హుల వేద విజ్ఞా 

నానికే యె.రు పెట్టారని నేను గతంలో అనేక సార్లు వేర్కొన్నాను. గత పదిహేను 

సంనత్సరాలలోనూ ఆంధ పభ, గోల్కొండ ప్మతికవంటి దినప(తికలలోనూ, అనేకా 

లన ఆకాశవాణి [పసంగాలలోనూ (పొచీన వేదాలలో వున్న వరమ వైజ్ఞానిక 

రహస్యాలను బహుముఖాలుగా, న పామాణికంగా, తిరుగులేని విధంగా నిరూపిం 

బాను. భో దృష్ట్యా వద్యారణ్యుల వేద భాష్య మనబడిన సాయణ భాష్యం చె త్రం 
ళం లా 

(పత్యతర |పామాణిక్రం కాదని నిర్ణ పంద్వంగా ఎక్కు వ్యాసాలలో నిరూవీంచాను. 

నరసింవాక వి ధర్మాధర్మాభిమాన దేవతలు, ఆశ్మవృ తి (ప్రకారం గురించి వర్ణించిన 

సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని వేదాథినాన దేవతా పసక్సి తెచ్చి తర్దెవతా 

తత్వ వేది యయిన వ్యాసమహార్షి చేత యా కింది విధంగా పలికించాడు. 

“వత్సా! యీ దుర్వాదృగ్వాది జన్మ నిమిత్తంబు నీ వజింగియును దచ్యా 

క్యంబులకు తుద నయార్శిత్వ ప్రసిద్ధికొఅకు నడిగితీవి. విను; మిటువలె వాదించు 

వాదులం బూర్వంబునందు నందిేశ్వరుని చేత శపింపంబడిన చెవచ్వేషులు భూమి 

మవోమథన సారామృతం 

N— ix 



CXXX నారదీయపురాణ అన్బుతనపవనీతం 

యందు జెక్కం|డు నిర్భాగ్యద్విజులై కుమేవస్సులైై పుట్టి యయాధాభిదెక చెళ 

లేశులై తోంచినట్లు వేదార్థ నిళ్ఞయమునందు నింతయనియెడు పరిమితి నివేదంబు 

నందు నింతయన్న పంమితిని, కూప కూర్మ సమానాభిమానులై వేదాంత. సాగరం 

బుల నసంఖ్యేయంబు౬౧గా నెటు౮క లేవ మాయా మోహితుల్లై శలంచిరి. మనస్త 

వేదంబులును గాప్యుపర మే కాడలయుననీ తన్నాయంబునం బలికి పదంబునందును 

బద వాచ బుద్షిలోక వ్వుత్చ తీ మూలమెనదియె; కార్వానన్విత సిధార్ల వినయ మె 
ల థి ఓ) 0 రా ల్ బా డద అ ర 

లోకంబునందు( బవనంగతి లేదు. 

(నార.403వీ,వుట శ్ 3.) 

ఈ సంద ర్భంలో (బాహ్మణులు దేవద్వేషులె , నిర్యాగ్య ద్విజులె, కు మెధస్సు ల. 

భూమిమీద పుటి పేచార్డ విధ్వంనం చేసారని నవసింహకవి సూటిగా వ్యాన మహా ర్రి 

చేత చెప్పించాడు.  నరసింహకవి వెల్లడించిన యీ యభ్మిపాయం నేను గత 

పదిపాను సంవత్సరాలుగా బహుముఖాలుగా పరిళోధనలు చేసి రచించి |పకటిం చిన 

అనేక వ్యాసాలలో, ేడియో (పనంగాలలో |పొచీన వేదభాప్యూలు [వత్యవర 

(పామాణికాలు కావని నిరూపించిన విషయాన్ని సుర్భోఢ౦గా బలపరు స్తున్నది. 

నరసింవాకవి వివిధ వేదాలలో పరి|శ్రమించాడనడానికి సాకీభూతంగా తన 

నారదీయ పురాణంలో వివిధ సందర్భాలలో విన్న వేదమంత భాగాలను ఉటం 

కించాడు. “ఆతృ-_దేహాోదుల” గుజించి వివరిస్తూ వేద పురుషుడు నాకు తెలుసునని 

చెప్పే “వేదాః మేళం పురువం మవోంతమ్” అనే వేద వాశ్యాన్ని (నార. 827. 

పుట, లిక్-న) ఉదాపారించాడు. [బహ్మవిద్యా రహస్య వివరణ నందర్భంగా 

ఇలలోన (బవ్మా విద్యా 

క లితులకు( బునర్భవములు గలుగవు పరుండ. 

వెలయు హారి నెటీ(గి మృత్యు 

[వళయముం దాంటునని [కుతి తిరంబు”'బలిశెన్. 

(నార. ిలి7.పుట, 40 ప) 

అని |శుతి ప్రమాణ విషయాన్ని పర్కొన్నాడు. ఆ తరువాత “శ్రీవిష్ణు ధామంబు 

పున రావృక్సి రహంతంబని పార్ధసారధి “యర్గత్వా న నివర్తంతే తామ పరమం 

మమ్ అని యానతిచ్చె.” అని భగవద్గీతా వాక్యాన్ని ఉదానానెంచినా “యేవ 
దేవోపమా [బహ వథానే” పరంగళా ఇమమ్ మానవ మావ ౮రంశే” యను 

(కుతి యున్నయది గాన, బున రావృత్తి రహితం బని పార్ధస్ఫుర ర్రాములగు వారికి 

పునరావృత్తి యెక్కడిది యని కొందజఅాడుదురూ అని (కుతి [బామాణ్యాన్ని 

వాజ్మయ మహాధ్యముని 
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వక్కా.ణించాడు. (నార. ఏదిఏ వుడి', 41-3), అనంగరం ఈ |బప్మా విద్యా 

రవాన్య కొషయక ౦గానే ఒక వంక [కుతి (పొమాణ్యాన్ని చేరొ_ంటూనే మరోవంక 

(బవ్మానూ [గ పామాణ్యాన్నీ సైతం వీర్కాన్నాడు. 

“థవాదృశ [బవ్మా విత్చాద వద్భసేవానుధ లేక జామ మానవ నాంసు 
nak Oe యు అరల అ క్ల | ॥ శ | 

లైన వారికి |బజ్ఞాజ ప్త పుష్టత యుక్ళుడది యజ్ఞాది (శుతి వలన దిహ్మా విద్య 

కర్మాంగకంబి యని పీనంబడియె. ఆ (బహూవిద్యకు నశ్వంబునకు గమన సాధ నంబులం 

బలె |బవ్మానిగ్యకు సర్వా 'పేకయుం గలదని “సర్వా పేవాచ యజ్ఞాది ళు కే రళ్వవ త్తని 

నూ త౧ బొ నగ్చతివి అయినను నొక “ందేనాంబుగల దడి గద.” 

(నార. 881-982-పు. రీ4_వ) 

తరువాత వర|[బన్మా రహస్యార్ధాన్ని నర్షిన్తూ “అ|త్రాయం పురుషః పరంజ్యోతి 

దూప౦ సంపద్య స్వేనరూ పేణ్రాభి నిష్పద్య కే” అవవాత పాప్మా విజదోవ మృత్యు 

ర్విళోకో విజిఘత్చో విపిపాసన నత్యకామ సత్ సంకల్ప” (నార, శిశీలి-వు, 112-ప) 

అని |శుతి వాక్యాన్ని ఉదావారించాడు. ఇదే విధంగా వైకుంఠం లోకాన్ని 

గుజించి ఆవరణ వంచోంగుజిం చి నివరించే సందర్భంలో “మధ్యే మ ధ్యెత్వ సంఖ్యే 

ఆత అల్లి dy J 5 
యా నత్త ద్వ్యుహన్ (నార. తీరపు, 1! వ అని (శుతి వాక్యాన్ని (పామా 

ణికంగా పేర్కొన్నాడు, అనంతరం విష్ణు మహిమ, ఉభయ పద(పాప్లి గుటించి 

వర్ణినూ మవోవిష్టువు యొక్క మవోళ కిని అపూర్వ అమేయ శ కిని బహుముఖంగా 

ఎర్జించే వేద మం తాన్ని సవివరంగా ఈ (కింది ఫవిగ౦0గా “పేర్కాన్నాడు. ఈ 

సందర్భంలో |శుతులతోపాటు స్మృతులతో _నెతం శదర్ధ నిర్వాహకాలని (శ్రుతుల 

తరువాత గృృతులకు స్థానమీస్తూ స్పష్టీకరించాడు. నరసింహకవి అమోఘమెన 

విషు ళ కిని గురించి వేదమం[త |పామాణ్యంతో వివరించిన ఘట్టమిది. 
ct వ్ ర 

“అపాణి పాదోజ వనో[గహ తాపళ్యంత చతుః సశుణోనకంనః 

సవేత్యవేదరం నచనళ్యవేత్తా తమాహు ర్యగ్యం పురుషం మహాంతమ్ 

నకస్య కార్యం కరణంచ విద్యతే నతత్సమశ్చాభ్యధిక శ్చ దృళ్య తే 

పరాస్య శ_కే ర్వివిథ్రైవ ళూయళే స్వాభావిక జ్ఞాన బల్టకియాచి' 

యనిన నది హ_సంబులులేక పట్టును. పాదంబులు లేక పజువెత్తును. చశతువులు లేక 

చూచును. కర్షంబులుదేక వినును. అవేద్యంచై న యది యెజుంగును. తన్నొకం 

డెటుంగలే(డు. అశండు మవోపురుషుం డని యొంతురు. అతనికి. గార్యక రణం 

బులు లేవు. అతనికి ముందు నధికుండులేండు. అతని శక్తి వివిధంబై న యదిమొ 

స్వాభావికంబులు జ్ఞాన బల క్రియలు. అతని వినుతింప నలవియగునె, భగవంతుని 

మహామధథన సారామృతం 
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శక్ర లవాజ్మాన గోచరంబులని పురాణంబులం జెప్పంబడియె. ఉత్పత్తి స్థితి 

లయంబులయందు సర్వళ కులు భగవంతునికే కలవు. [శుతి న్మృతులే తదర్థ 

నిర్యావాకంబుళలై యుండు.” (సార. శిర4_పు, 188వ) [వత్యేకించి ఈ ఉభయ 

పద(పా ప్రి విషయక సంవర్భంగాన ఈ (కింది వచనంలో నరసింహాకవి వాక్య 

నె తంగా యజుర్వేద |పామాణికతను పెర్కొన్నాడు. 

“ఈ యజుర్వేదంబు నత్వద వాజ్మానస వి త్తము-డవై నన్నెబుంగక యట్లు 

“సవళోవాచ వ్యాసః పాళాళర్య” యని నిస్వో దేరితార్టంబునందు నే వచోము 

[పమాణంబుగాం బలికె నింతకం్చు నిన్ను నెట్లు నుతి-పవచ్చు నీవే లోకో త్తరుండ 

వగుట,” (నార .866_వు.19ిక్.వ.) నరసింహాక వి అన్యస్థలాలలో జీవ పరమాత్మ లకు 

ఖేదం సిద్దమై ఉంటుందని జీవ [బవ్యాలూ దేహ దేహివత్వాలను పొందుతారని 

'వేదమంత [పమాణ పూర్వకంగా నిరూపించాడు. |శుతికి వ్యాకరణం అంగం 

అని పేర్కూంటూ “ (శో ళామాన్తా "అని వేదో క చేశనాన్యత్వాన్ని వక్కాణించి 

అనంతరం జీవ పరమాత్మల భేద సిద్ధిని వక్కాణిస్తూ ఈ కింది పద మం కాన్ని 

ఉచావారించాడు. 

“అరం (పథాన మవృతో ౬క్షరః 

వరాత్మనా విశే దేవ మేకం, 

భోకా భోజ్యం (పేరితారం చమత్వా 
జుస్ట స్తృస్మాదమృతత్వ మేతి. ” (నార. కిరళి_పుట. 14ఉ-వ) 

ఈ సందర్భంలో నే అఖిల హేయ | వతిభటత్వం విష్ణువు నొమ్ముగా వర్ణిస్తూ 

“శమేవ విధి” ఇత్యాది | మృత్యు మేతీ 7) ఆ్యాది ళో చేదవాక్యంబ విద్యా విషయ 

భూతుండ (నార. £92.పు, ఓ2_వ అని వేద వాక్యాలను ఉదావారించాడు. 

ధ ర్మాధ ర్మాథఖిమాన దేవతలు ఆత్మవృ త్తి |పకారంగురించి తెలుపుతూ “ వేదార్దం 

బైన మిక్కిలియుం న్నెలుంగరు; సర్వ శ ద్దంబులకును లోకం౧బుల యందు? 

గా ర్యాస్వి తార్థత గల చాలిజాదికంబునకు లెకికంబునందు. గా ర్యాన్వీ తార్థత్వంబు 

లేదు గాని లౌకికమైన “గామాని యేతి వాక్యంబునం దానయము కార్యంబుగా 

చాపద మేమిటి చేత. గా ర్యాన్వి తార మయ్యొడి క్ (నార. 404_పు, 51 వ అని 

వేద విషయాలను వివరించాడు. . 

నరసింవాకవి అపూర్వ అమేయ వేదాభిమాన చేవతకు పరమ భక్తుడుగా 

కనిపిస్తున్నాడు. తనకున్న అనుపమాన మెన వేదాభిమానాన్ని యెలుగాతి చాటడం 

కోసం సనకాదులను విష్ణువు కరుణించినవిధం గురించి వర్ణించిన ఘట్టంలో వేద 

వై శిష్ట్యంగురించి పేర్కొంటూ వేద విజ్ఞానరహితులై న వ్యక్తులు జీవించడంక ౦శు 

వాజ్మయ మవోధ్యమతుని 



నారదియపు రాణం _| శుతులు CXXX1I1 

అని మా[నమే కాపు. వేప విజ్ఞాన పరుద్ద బుద్ద్యలె న మానవులను ఆ|శయించి 

(బతకడం కంచు చావటం మేలని స్పష్టంగా పేర్కొన్నాడు. ఈ సందర్భంగా 
నరసింహకని “నిగమాంత నిషేధకులై న వారి నా|శయించి |బతుకుటకంళు. దను 

త్యాగంబు సేయుట మేలని బాహ్య దృష్టులు లేని చేశంబునకు( జని నై మిశాది 

పుణ్య జ తంబుల విజ్వరులై సర బహోగవనిషద్ భావనం కొందణు [పవ ర్లిల్లుదురు ” 

(నార, లి77-వు. 247_వ) అని స్పష్టంగా పేర్కొన్నాడు. ధ ర్మాధర్మాభిమాన 

దేవతలతోపాటు [పత్యేక నిశిష్టతతో వేదాఖిమాన 'దేవతనునై రం ఒక అపూర్వ 
దేవతగా వర్ణించిన గరసింహవవికి ఇంతటి వేదాఖిమానముండడంలో మనం ఆశ్చర్య 
సడవలనిం చేమీలేదు. నరసింవాకవి [పబోధనీ మహిమ గురించి వర్ణించిన 
సందర్భంలో వేద వాజ్మయం యొక్క మహత్తత్వంగురించి యెంతో మహోన్నత 

దృక్పధంలో వర్ణించాడు. 

“బవహబువాదమూంమై భాషించు 'వేదంబు 

యజ్ఞ కర్మ (కియాద్యంబు వేద 

మఖిల గృహస్టాశమస్ఫూర్తి వేదంబు 

స్మృతి మర్మ్శవిద్య యా స్ఫద్య'వేద 

మమిత వురాణ రవాన్య గంతము వేద 

మాదిశ్య పురుష జన్మములు జగము 

లకు న వాజ్బయం బంతయు నీ పురా 
ఎ 

ణంబులయందె ధన్యత వహించె 

నట్లు గాః బురాణార్గ మధికతరము 

"తెలియ వేదార్థమునకంళు వెలయుననుచు 

ను| పతిష్టము చేసిరి సూటిగా(6 బు 

రాణములయందు వేద తం తంబు లెల్ల. 

పరమార్థం బెటుంగలేక యల్ప|ళశుతులై న వారు మదర్గం బితిహోస పురాణ నతి 

నిర్దీతంజైన చానిం శెటుతు రని వేదంబులు పలుకు. _వేదంబునందు [గవా 

సంచారంబును లగ్న శుద్ది యు. దిథి వృద్ధి కయంబులు గాన్పింపవు : యాజ్యా 

యాజ్యులు నేర్చడరు ; (బవ్మాహ త్యాదు లకు( | బాయళ్ళ్చి తాదులు నిర్ణయింపం 

బడవు "__ (నార. 275 వు. ల్శీ_వ) అని నరసింహాకవి వేద వాజ్మయ మవా 

త త్వాన్ని వర్షించి వేదంలో [గహ సంచారాది విషయాలులేవని వఏిస్స వంగా 
అవి ౬ం (A) 

చెరొ_నడం ద్వారా తన వేద ఖగోళ విషయ అనభిజ్ఞతను వెల్చడించాడు. వా_స్ట 
penn . 

వానికి వేద వాజ్మయం బవబముఖ మైన ఖగోళ జోో్యతిర్శం[త తం తాది విషయాలకు 

మహోమథన సారామృతం 



CXXXiv నారదీయపఫురాణ అమృతనవనీతం 

మవోక ల్పవృవం వంటిది. “ీదళదిళో నానా సూర్యాఃి అని సౌరమండలాలు 
అనేకం ఉన్నాయని పేర్కొన్న వేద వాజ్మయంలో "నూర్యవ కాకీ చరతి చందమా 
జాయతే పునః” అని సూర్యుడు స్వతంతంగా వెలుగొందుతున్నా డని సూర్య 

ప్రభావంతో చం[దుడు [పకాళిన్తున్నా డని స్పష్టంగా పేర్కొన్న వేద 
వాజ్మయంలో (గవాగతులు గురించి నర్షి ంపబడ లేద నడం హాన్యాస్పద మైన విమయం, 

1964 సెవ్రైెంబరు 18 వ తెదీన ఆకాశవాణి హైదాబాదు కేందం నుంచి |పసార 
మైన నా |పసంగంలో వేదబుషుల ఖగోళ విజ్ఞానంగురించి వివరంగా పేర్కొంటూ 
బుగ్వాద బుషి స|ధి __ మామూలుగా మన శా, స్తాలు చెప్పినట్లు తొమ్మిది 
[గవోలు శాక మొత్తం తిరి |గవోలున్నట్లుగా గుర్తించి ఒక బుక్కులో స్పష్ట 
పరచినట్టు నేను బయట పెట్టాను. 

న వమ ట్తైెంశాంళ్చ చతుర; కల్పం న్త 

శ్చన్దాంసిచ దధత ఆ ద్వాదశమ్ | 

యజ్ఞం విమాయ కవయో నునీన. 

బుక్సామాఖథ్య్యాం [పరథం వర్ల యని || 

(బు గ్వే--10 మం-_ి అష్ట్ర- 114 నూక 0-6 బుక్కు.) |. 

'వదర్షియైన న|ధి "వ ట్తిశాంళ్ళ” ఇత్యాదిగా ఉన్న ఈ బుక్కులో తొమ్మిది, పదీ, 
ఇర్వవె కావు మొత్తం శిరి గహోలున్నట్లు పేర్కొన్నాడు. ఈ 86 (గవాసంఖ్యనే 
సంఖ్యా శా| సానుగుణంగా తరువాత జ్యోతిశ్శాస్త్ర వేత్తలు 8__6 = లి గా 

నవ్యగవోలుగా తగ్గించి పేర్కొన్నట్లు స్పష్టమవుతున్నదని అవ్పటి నా ఆకాశ 
వాణి (వసంగంలో.. న పామాణికంగా నిరూపించాను. యజు శ్వేవం శుక్ల కృవ్వ 
యజు ర్వెదాలుగా శెండుగా విభజింపబడి శుక్ల బహుళపకు పరమై “దళదిళో నానా 
చం[దమాః” అన్నట్లు అనేకానేక చం[దగోళాల రహస్యాలను వాటి వృద్ది 
కయాలను శక్త కృష్ణ పకాలపరంగా ఖగోళ విజ్ఞాన (పతిబింబమె |పత్య కు 

(పమాణంగా వెలుగొందుతూ ఉండగా వేద వాజ్ళియంలో తిథుల వృద్ది తయాల 
గురించి "పర్కొనలేద నడం నరసింవాకవి వేద ఖగోళ విజ్ఞాన అన భిజ్ఞ తకు గీటు 

రాయిగా గోచరమవుతున్న ది. సూర్య చం|దోదయా సమయాలను పర్షించిన 
"వేదాలు వివిధ రానులనేకాక దశదిక్కు అనేశాక ( అస్టదిగ్గజాలనునసై తం ఖగోళ్లశా వ్ర 

పరంగా పరమవై జ్ఞానికాలుగా వర్షించగా లగ్నవివ ను వన్గి చ లేదనడం శేవలం 
అజ్ఞాన విలసితమే కాగలదు. పమెనా వేద వాజ్మియంపట్ట నరసింవా కవికున్న 
అధ్యయనాభి వేశాన్ని అభిమాన గొరవాలను మనం ప్ఫదయపూర్వకంగా వశం 

సించవలసించి. 

వాజ్మయ మవాధ్యతకుని 



నారదీయపురాణం _ ఉపనిషత్తులు 

శ ఇ అః don . ఆన లం ఆలి శ 

|శుతి, సతి, పురాణేతిప సొలన్న వాకన్టం | వకారం గళంలొ్ ఉటంకించిన 

భగవద్గీత, | బహ్మ సూ తాలు, ఉపనిషత్తులు నైైతం వా స్త వానికి పురాణాల కంశు 

ఆధునికాలుగా నే పరిగణించవలసి వున్నది. కాని ఉపపురాణ, పురాణాలలో సెతం 

అనేక సందర్బాలలో ఉపనిసద్విషయాలను "పేర్కొనడం తద్దత వాక్యాలను ఉదా 

వారించడం కూడా జరిగింది. అయి లే యివి |పఉప్తాలుగా అనంతర కాలంలో చేర్చ 

బడ్డ మీ మానని అనిపిస్తుంది. కొన్ని నం” రాలలో నంన్కృృత మూల పురాణోవ పురా 

ణాలలో లేనిచోట్లకూడా అనువానగ రలు తమ (పతిభా పొండి త్యాలను (పనర్శిం 

చడ ంకోనం 'తానుధ్యయనం చేసిన బహుళ ౦ థాల విషయం యితరులకు తెలపడం 

కోసం పూ 'ర్వాపర కాల న్య త్య్యాస నిగ్గ యాల ఊవా లేకుండా చారి|తా దృష్టికి 

భిన్నంగా పెక్కు నీసయాలు ఉటంకించారు. ఇదే వద్దతిలో నరసింహకవి సైతం 

"వివిధ సందర్భాలలో ఉపనిషద్విమయాలను పేర్కొన్నాడు. కొన్ని సందర్భాలలొ 

ఉపనిన ద్విషయం అసు పేర్కాంటూ మరికొన్ని సం ర్భాలలో అసలు ఉపనిషద్యా 

క్యాలను సై తం ఉనాహారించాడు. ఉపనీపత్తులలో వేవమం[ తాలు సేర్కా నబడి 

వ్యాఖ్యాతా లౌ తాయి. కాబట్టి ఉపనిషత్తులలో పేర్కొగబడిన వేదమం శ భాగాలను 

నైశం ఉపనిన ద్వాక్యాలుగా నే "పేర్కొనడం జరిగింది. పర|బవ్మాత తత్త్వం గురించి 

వివరించే సందర్భరంలో నూరు౧నీనల ఆరోగ్యం, నలునివల సంవ, శంకరునివల 
౬ (ag ౧౧ ౧ 

బోధ, విషువువల ముక్తి పొందాలని ఉపనిషతో_క మెనట్లు నరసింవా కవి 
ర్త ౧౧ ఎం ఆటా 0౧ 

యా (కింది పద్యంలో "పర్కొన్నాడు. 

“అర్కుని వలన నారోగ్య మాయె నలుని 

వలన సిరియును శంకరు వలన బోధ 

మచ్చుుతు వలన మువ్రయు నందవలయు 

ననగ నువనిపదు కి, యుకార్థముగ ను. 

(నారా. విజి! పు. ఏ! ప.) 

పర బహ రహ న్య్యార్థ కళీషూలను వరినూ, అనేక ఉపనివదిషవయాలను (పత్యేక 

విశిష్టతతో వివరించాడు. (తిపాద్విభూత్యుపనిపత్తు వొకటి వున్నట్లు విజ్ఞులందరికీ 

తెలిసిన విమయమే. అయితే పర బహ్మ రహస్యార్థ వి ద్యాసాధనలో పురుషుడు 

అధిగమించవలనిన అత్యున్నత మైన లౌకిక శక్తులలో తిపాద్విభూతి శ్రీ వొకటి, 

(తిపాద్విభూత్యుపనిష ద్విసయాలను జీ ర్థించుకొని సిద్దిపొందిన వ్యకి తద్విషయా 

లను అతి కమించగ లడు, ఈ విషయాన్ని "వేద (పామాణ్యంగా వ క్క్కాణిన్తూ 

నరసింవహాకవి యి | కింది పద్యం రచించాడు. 

మవోమభన సారాన్ఫుతం 
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“శెలివగ( |ద్రిపాద్విభూతి నతి|క్రమించి 

యే పురుషుండుండు శుద్ద సమిద్ద మహిమ 

నాత(డాద్యుండు పరమాత్మ యవ్యయుండు 

ఘనతరుండు పరంజ్యోతి యనియె[శుతియు.” 

(నార. 844. వు: 118. ప్ర. 

ఉపనిషద్విద రల పరంగా నరసింపహాకవి వివిధ ఆవరణల విషయాలను పండి తై క 

వేద్యంగా, వెడ వేదాంత వెద్యంగా, అతి పిపులఖలంగా వర్ణించాడు. 

“ఏ యే యావరణంబుల 

న యే లోకంబులుండు నెజింగింపుము నా 

కా యుపనివదుక్స్తుల విని 

యా యజ ముఖ్యులు నిజాలయన్పృవా బిడువన్. 

(నార. లి4ర్. వు: 120. ప. 

అని శుకునిచేత [ప్రశ్నింప'జేని పంచావరణాగణ్య నియతలో కాలను పరాశరాత్శజుని 

ద్వారా, పళ్ళష్టంగా "తెలియ జేశాడు. వైప్టవుల వై శిప్టరం గురించి వర్షించే నంగ 

ర్భంలో “ఇది మొదలుగా 'నేత ద్వాక్యోప బృ ౦హిత మహోపనివ.దాద్యుపనివ త్తుల 

యందును హారి లాంఛనంబు వహింవగా వలయునని వినంబడియ మరియు” 

(నార. వీ! పు: 186. వ. ). వెప్తవ [పకతికూలానుకూలానుభయ భేదాలను 

వివరించే సంద ర్భంగా 

“గురుభ క్షిమై |బకికూలానుకూలాను 

భయ భీదముల చేరుపడిన చేత 

నుల నెజింగి నుదీజనుండు నిజాధిక 

రోచితంబుగ( దగు నాచరింవ 

నువనిషన్నత వాక్య యోజన నూహించి 

హారి సమాధిక రహి తాత్ముండనిన” 

(నార. కిక్కి. పు; 150 ప.) 

అని వైవ్లవ విభదాలన్నీ ఉపనిషన్మత నమ్మతాలుగా న పేర్కొన్నాడు. అనంతరం 

వేచాంత మత వైశిష్ట్యం గురించి వివరిస్తూ “బావా దృష్టులు లేని చేశ ంబునకుం 

జని నైమిళశాది పుణ్య జే [త్ర ంబుల విజ్వరులై_ పర|బ్రహ్మోపనిషచ్భావనం 

గొందరు |పనర్శిల్లుదురు” (నార. 87. పు:247. వ) అని వర|బహ్మోపని 

షద్విషయాన్ని ఉదావారించాడు. తరువాత ఉపనిషద్చతు వ్యతిరేకులై న దుష్టులు 

నత్పురుషులను దుర్మారాలలో యేవిధంగా చెడ కారో పేర్కొంటూ “మరియు 

వా జయ మవోధ వ్రతుని 



నార దీ యష్పు రాణ. ఉపనివ త్తులు CXXXvii 

నుపనివత్చ తంబున కా కేపంబు వుట్లించి (పాణసంవోర పర్యంతంబు నను 

దినంబును భయంబు నొంది.చి ఖలులు సత్పుగుషుల చేత కయ దంబు కిడిపించిరి. 

కొందు బాప్యూ మిత విషాబ్దీ మునింగిరి. కొంటు సూరుసూరులు వహ్నిపరీతంబు 

లైన భవనంబులు విడిచిన యట్టు ఏబదేశంబులుఫిడి చి చనిరి. బాహ్మ్యగమ్య "దేశంబు. 

(బవేశించి నూరులు మణీకొందటు దీనుల్లై శానంబడక విష్ణువును భజించిరి. 

సంసార విష వారాశియందు నమృతంబై న వేదాంత దర్శనంబు తద్ద్వేమోదధి 

నిమగ్నం బై యుండిన విషయ కాంతులగు సురలకు నేదాంత విచారంబులు వలువదు. 

సాత్వికు లాసుర భయంబున వదాంతంబునుడస వెజతు గదిగావున (వె స్పవులకి చ్చట 

నిలువం జనదనీ సనకాదులు వారి మాయా పభావంబు | పళంసింపుచు [(బహ్మోండంబు 

వెడలి మవీ భూతావరణంబునకుం జని.” (నార. లీ75. పు, 249. వ) అని వివ 

“ (శ్ర మద్విభూతిం దనరు 

నితండు సర్వొపనిషద గ్గంబు, మప! పభువు. ” నార, 499 వు. 285, వ.) అని 

రించాడు. శ) మహావిష్ణు మభితర శక్తిని వర్గిన్తూ 

సర్వోపనిషదర్థ స్వరూపుడుగా 'వేర్కొన్నాడు. 

పర బహ్మాత త్వాన్ని వివరించే సందర్భంలో సర్వాంతర్యామి అయిన వారిని 

వర్ణిస్తూ “ ఇందునకు “యో |బహ్ముణా విదధాతివూర ' మ్శను నుపనివ చ్వాక్యంబు 

గలదు.” (నార. 926. వు. శీలి. న.) అని ఉపనివద్వాక్యాన్ని ఉదాహారించాడు. 

నరసింహాకవి అనేక ఉపనిషత్తులను |పశేషకంగా పరిళోధించినట్లు కనిపిస్తున్నది. 

మామూలుగా పండితమండలిలో ఉపనిషత్తులు అ హ్టోత్తగ కతసంఖ్య శే పగిమిఆాలని 

ఒక అభి పాయం వున్నా కల్పితాలుగానో, కాకుండానో 120 వరకూ ఉపనిషత్తులు 

అవతరించాయి. నరసింవాకవి *విశై్వికో్టపనిషత్తు ' అనే “పేరుగల. ఒక 
ఉపనివత్తును పరిళోధించినట్లు జీవపరమాత్శల భేద సిద్దిగురించి వివరించే సందర్భంలో 

“ శెజంబు వోయిన వెనుక మందిరం బంధ కారావృతంబయిన నంధకారంబ యని 

యందురు; ఇతెజింగున విశె కోోపనిన ద్వాక్యంబులకు గతి గలిగియుండుటం జేసి 

మొక్యవాక్యంబులకు [శు త్యెపికావగత మవా దాద్యచెత నైక వాక్యంబులకు 

ముఖ్యార్గహీనత యెక్కడిది ?” (నార. 890. వు. 14. వ అని విశ్వెక్యోప 

నిషద్విషయాన్సి పేర్కొన్నాడు. అంశు నరసింవాకవి కాలంలో వున్న 
విశ్వ్వెకో్టపనిషత్తు మన కిప్పుడు లభ్యంకాలేదు కాబట్టి, (పాచీనకాలంలో 

_పామాణికాలుగా భావించబడిన ఉపనిషత్తులు కొన్ని కాలగర్భంలో కలిసిపోయా 

యని మనకు తేట కెల్ల మవుతున్నది. విష్ణు మహిమ-జభయపద [పావ్లి గురించి 

వర్ణిస్తూ “ (శుతి సతుల తదర్థ నిర్వావాకంబులై యుండు ౧9 (నార, 964. పు. 

189. వ. అని ఉపనిషత్తులను విడిచిపెట్టి శుతి, స్మృతులను మాతమే (పామాణి 
తో వరి 6 

కాలుగా పేర్కొన్నాడు. అయితె ఆధునికా అనబడుతున్న ఉపనిషత్తులు 

మవామథన సారామృత 0 
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ననసింవాకవి రృష్టిలో నగసీంహావ ఈర కాఠఅంకం కు Wn స్థానాన్ని సంపా 

దించుకొన్నాయి. హిరణ్యకశిపుడు (బహ్మ్ వల్ల వరాలు పొందిన గగుబాత పేరోల 

be గంలో మాటాడుతూ “ ఉవనిషతులకు సిద్దవ ను విషయ-౧బజెన (వామాణ్యం 
రా అటే దా _ 

బంగీకరింప( బడదు.” (నార, 491.వు. 169. వ.) అని ఉపనివత్తుల (పామాఃశ 
జగ అయి బాం నో a జ ర లో కత్యాన్ని తిరస్కరించినట్లు ఐరొ(-న్నాడు. ఈ సందర్భ టో ఉపనిషత్తులు 

నరసింవవోతార కాలానికి పూర్వమే ఆవిర్భనించిట్టు స్థానం సంపాయించుకున్నా 
యన్నుమూట, అలావుండగా. శౌరీ, సళకాదుంకు కర్న కాండాది విసయాలు తెలిపే 

సందర్భంలో అసలు విమ్లవే “ఇట్లు నాకు స్వాధీన విశ్వన్వ ముపనిషత్తులు పలికెనట్ల నే 
నాకు [:ర్భకాండంబును సాము కాశ ంబర్ఫ్యే నిందునకు సంలేహంబు. లేశ బునులేదు; 

నన్ను నెవ్వి యడుగవలయు రహానగం బడిగద రది యజింగింతు పినుండు 

(నార, 41వెంప్పు. రికి. వ) అని ఉసెనినత్తుల గుగించి పర్కొన్నట్లు నరనీంహాకి 
రచించాడు. కొన్ని సంప ర్భాలలో "కేవల (కుతి సృృతులే పరము పామాశణి'కాణని 
నరసింపాగభి వేర్కొన్నా, అనలు ఉపనిష తులుకు డా వెదాలవతెనే చేవ పాబ్బ 

యంగా ఖాభాంచినట్లు ఓ నిపిస్తున ఎది. సర్వస్వ రని సర్వజ నేచ్చానునృ త్తిని గురించి 

వివరించే నందర్భంలొ (ప్రస “౧౬ మన స్ష్టుపును నులతించిన తరువాశ వై_ప్లపెతరులై గ 
మూర్భుల గురించి చెబుతూ 

కొంది మూథులు గురుజన్నధీవాత 

భావశావన్మా త దేవతోప 

సివ దాగమములు కొన్ని యెలింగికొని స్వమ 

నీషొనుసారై క నియత మహిమ 

(నార.892 పు క పు డిర).వ., 

అని ఉపనినచదాగ మాలు దేవవాజ్మయంగా విన్నస్థంగా వక్కాణించాడు. నరసింహా 
కవి ఉపనిన తులను వేదాలవఠె దేవ వాజ్యియంగా భావిం చబే, అటు హిరణ్య 
కళివుని నోటివెంట, యిటు (శ్రీ మహావిష్ణువు నోటితోనై తం ఉవనిషద్విప యాలను 
(పస్తావింప జేసినట్లు కనిపిస్తున్నది. 

పురాణగాథల కాల నిర్ణయంలో వ్యత్యాసాలు - స్యవచన వ్యాఘాతాలు 

పురాణం వివిధ వేడారాలను నూటిగా | కతిబీంబిసాయని నరసింవా "ది థి ల Sh 
యా కింది పద్యంలో విన్నష్ట్రంగా వక్కాణించాడు. 

''బహువాదమూలమెై భాషించు వెదంబు 

యజ్ఞ కర్మ (కియాద్యంబు వేద 

మఖిల గల్భవాస్టాశమస్ఫూర్తి వేదంబు 

స బ్రతి మర్శవిద్యయా వజ పేద 

వాజ్బయ మహాధ్యక్షని 



పురాణగాథల కాలని త్రయంలో వ్య'త్యానాలు-స్వవ చన వ్యాఘూా తాలు CXXXix 

నుమిత వురాణర హస్య తం|గోము "సద 

మాదెత్య పురు జనములు జగము, 

లశున వాజ్మయంబంగయు నీవురా 
న 

ణంబుల౧గుం దె ధన్యతవ హాంచె 

సెట్లు గ న( బు రాశ్రార్థ మధికత రము 

"శెలియ వే దార్ధముసక ంటు వలయుగనుచు 

సు|పతిష్టము 'నిగి నూటిగా6 బు 

రాణముజయందు వేత్రం|తంబు లెల్ల.” 
శానా క 

(నార.2/5.పు 58 ప.) 

అయే! కొన్ని సందర్భాలలో ఉపనిగశ్తులకు నగువాత-పురాడ్రాలమాట చెప్పలేము 
కానీ _ ఉపపురాణాలు అవభరించాయన్న భావంతో నరనింహాకవి అనేక నందర్భా 
అలో ఉపనివ. ద్వాక్యాలను ఉదావారించాడు. ఆత్మ దేవాదుల. విషయమై 

వివరించే సందర్భంగా “కురం (వధాన మమృతాగరమ్మ” నియెడి యువనిన 

ద్వాగ్యంబుగలదు............ “ వకోదేవ సర్వభూతేషు' అనియెడి యువ 

'సపర్యగాచ్చు|కమకాయ మ వణమ్మ'ను 

ఉపనిష ద్వాక్యంబుగలదు ,,, “నిత్యోనిళ్యానామ్' అనియెడి యువనిషద్వాక్యంబు 

గలదు." (నార, వీవర్, పు: 29. వ.) అని అనేక ఉపనిష ద్వా కాలను [ప్రామాణి 

కాలుగా ఉదావారించాడు. ఇటే విధంగా వేదాంగ వసహాన్యంగురించి వివరించే 

నివ చాక ౦ంబుగణదు రీ వభ్ర బు 6 
శ 4 ద త త ఇ 4 క ఇ కత 9 9 6౪ 6 * ఇ 

సందర్భంలో నై తం వి|పుడనేవాడు అంగాలతో సవో ఉపనివత్చూర్వ కాలుగా 
"వేదాలు చదవాలని యూ [కింది పద్యంలో స్పవంగా చెరొంన్నాడు. 

గ్ర స) 

'“సాంగోవనివ త్ప్చూర్వక 

ముంగావేశములు చదవిమురజిక్సే వా 

సంగంబులేని వి పుడు 

వెంగలి తజ్జన్న మెల్ల విఫలం బెంచన్ .”' 

(నార. శికిక్, వుః 68. వ.) 

వా స్తవం పరిశీలిస్తే పురాణగాథలుకాని, ఉవపపురాణగాథలు కాని సూత 

[పాయంగా ఏకైక నూన బద్దాలేనని పూ ర్వాపన కాలవ్యత్యాసాలకు అనకాళం 

కల్పించేవికావనీ, కొల్పాలవరంగా కాని, యుగాలపరంగా కాని మనం ఆ మోదించ 

వలసివుంటుంది. కాని దేళభాషలలోకి పురాణోవపురాణ్రాలను అనువదించేటప్పుడు 

అనువాదకులు యీ పూ ర్వాపరకాల ప్యతా్యాసాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని భూత 

మవోమథన సొరామృతం 



CXL నారదీయసురాణ అమృతనవనితం 

భవిష్యద్వర్హ్నమానకాలాది |క్రియలను [పయోగించినట్టు కనపడదు. నారదీయ 
ఒళ్ళో అగ ఇద షో స్ జలే అర్ర పురాణాన్ని చదివితే [ప్రహ్లాదుడు సంజనితుడవ్వడానికి పూర్వమే |పహ్లో దాది 

చరి[తలు నారదుడు చేప్పినట్లు అర్థ మవుతుంది. కాని కొన్ని సందర్భాలలో భూత 

భవిషద్వాచకాలై న [క్రియలను ఉపయోగించడంలో నరసింవాకవి తికమకలు పడి 

నట్లు సృష్టంగా నిధిత మత్తూ ది. విషుచిత్తుడు [పపహ్హీదునిక "ల పూరుడు. విష్ణు 

చిత్తునికణా వర్ద నా సందర్భంలో నరసింవాకవి యీ [కింది పవ్యం రచించాడు. 

“విష్ణుచితా ! నినుంజూడ వేడ్కగలిగి 
ఇగ లొ అర్య యరుగు దెంచితి( (బహ్హాదు డం డునన్ను 

నీ మహత్వంబు విని వినినీరజాళ 

భక్సినిష్టా పరథ్వ మెర్ప్చడంగ6 గంటి.” 

నార, 18ఏ. వు. 105. వి. | ) 
క 

ఆ తరువాత నిమ్టచిత్తునికి విమ్టవు (ప్రత్యక మైన విశయాన్ని వ ర్థించి “రాంచి 

(మొక్కినుతించి | బహ్మాది లోకంబులు నిరసించిన యమ్మవోనుభావుండు సద్యో 
ముక్తుంశయెనని చెప్పిన, బుషులు నిని నారదునకిట్లనిరి.” (నార. 169.పు. 
112. వ.) అని నరసింవాకవి (వాయడంచ్వారా- ప్రత్యేకించి “సద్య|ోముక్కుం 
డయ్యె”' అన్న భూత కాల[కియను (ప్రయోగించి నానదుడు చెప్పినటుగా నే 

॥ ౧ 

[వాయడం ద్వారా [పహ్లోదాది చరి[తలు జరిగిన అనంతరమే నారదుడు బుగులకీ 

కథను చెప్పినట్లు ద్యోతకమవుతున్నది రత్నావళి వృత్తాంత వర్ణనా సందర్భంగా 

ఒక రాక్షసుడు కాశీపతి ప్వుతియైన రత్నావళిని వారించిన సందర్భంలో నరసింహా 

కవి “దశాననుండు సీశంబోఅ హరించి, మొజలిడనంకంబున నిడికొని” (నార. 

268. వు. 118. వ.) అని సీతను రావణాసురుడనవారించిన విషయంతో పోల్చి 

నరసింవోవ శా రానికి పూర్వమే [(పెయబడిన నారదీయవురాణం రామాయణం 

తరువాత రచింపబడిందన్న అభి పాయం కలిగెట్టుగా నరసింహకవి పూర్వపర దృష్టి 

లేకుండా రచించాడు. వర బవ్మా రనాస్యార్థంగురించి వివరించే సందర్భంలో 

నరసింహకవి “ వథికేతి వోసపురాణోవ బృంపహొతోవనిప నృతము పర బహ్మాపరమ 

ఛామాత రాదిపద విశిష్ట సంజ్ఞ 5 మాగ మేతర దూరమనఘత రము” (నార. 842. పు. 

105. ప) అని భార కెతివోసాన్ని చ్భషిలో పెట్టుకొని (వాసినట్టు కనివిన్తున్నది. 
రి 6 6౧ ఎం 

ఇదే విధంగా మోహిని, రాజు ధర్మాంగదుణ్ని చంపాలని కో రేసందర్భంలో 

“వురందరునకుం. గర్జుండు చర్మంబొప్పింపండె? '* (నార. 802. వు. 168. వ.) 
అని ధర్మాంగదుని కథ భారతగాధానంతరం జరిగినట్టుగా పొరపాటున పేర్కొన 

బడింది. ఇదెవిధంగా నరసింహాకవి మోతోపాయత హితాన్ని పవరించే సందర్భంగా 

వాబజ్బయ మవోధ్యతుని 



పురాణగాథల కాలని శ్రయంలో వ్యత్యాసాలు -న్వవచన వ్యాఘాతాలు _ ౮౫1 

““ఖటా్రం గుండను రాజర్షి ముహూ రాయు; [పమాణం 'బెజీంగి సర్వంబు విసర్జించి 

వారిం జెండ. పరీతీతుండు సవాహాంబు జీృతావధిగా6 ెలిసీ నిఖిలంటబుం బరి 

త్యజించి యపవర్ష్శంబు గాంచె నట్రగుట న్యానవీద గ సర్వాఫల[ పదవ .” (నార, సఏీఉ౦వు, 

96.వ) అని ద్వాపర యుగాంతంలో వున్న పరీకిత్తు గురించి పేర్కొని “అపవర్గంబు 
గాంచె” అని భూతకాల కియను  |పయోగించడం రూపంగా యీ నారదీయ 

పురాణం పరీక్షీ త్తుకు తరువాతనే అంకు కలియుగంలో ర చించబడిందన్న అభి 

[పాయాన్ని కలిగిస్తు న్నాడు. ఇదే విధంగా అనేక సంద రాలలో కి 

యుగంలో జాగా ఆధునికా అనుకొన్న వివయాలను నెతం “అంగ వేదియెన 

పాణిని యజిధాతువును దేవవపూజయందు విధించెను.” (నార.400.వు.49.వ.) 

అని విదించెను' అనే భూశతార్గక'| కఓయను వాడడంద్యారా నారదీయవురాణం పాణినికి 

తరువాత రచింపబడిందన్న అభి పాయాన్ని కలిగించాడు. ఈ నరసింవాక వే శారి 

సనకాదులకు కర్శశాండాది విషయాలు తెలిపే సందర్భంగా “అనీశ్వరాత్ను లై 

కర్మ ములందు స్వతం[ తులు గానివారికి( గ ర్భృత్వ మెక్కడిది ౪ పాణిని స్వతం త; 

క రా యనండు గాన, "(నార.409.వు.68.వ.)అని “అనండు' అను భవిస్యద ర్థక మైన 

క్రియను [పయోగించడంచ్వ్యారా భి ్రత్లులో పాణిని చెప్పడు” అని శౌరి 

పేర్కొన్నట్లు స్పష్టంగా ఉటంకించాడు. “వేదాంత మతమునకం కె నన్యమగు 

మతము మంచిదికాదని తెలియక యీ వేదాంత మతము నాదరించక యీ (పకా 

రమునను స్వగోష్టినిష్టు లై న ఛాంగనులై న వారి మనన్సులను నల్పులె న వారల 

నతికల్పనులై న మోపాంబు నొందించి రన్ఫుడు. 

ణా 

మహిని సురాచార్య నుతము లోకాయత 

మతమును సౌగత మతము భార 

తీళ మశంబు మిహేశ మతంబును 

జె మిని మతమును _జెనమతము 

కాణాదముతమును గౌతమ మతమును 

గపిల మతంబును ఘనత కెక్క_ 

నంతకంశును (బిశన్ఫంబె వెచాంత మ 

తంబు నభా సమ్మతంబె తెలియ 

నభవుప్పోవమంబు వేదాంతమతము 

తన్న్మవోసారభా[ఘాణ తశత్చ రాఖి 

మాన మాయామిళించాయమాన మాన 

మానవులు గొందరం[దు దుర్శత్సరమున. 

మహోామథన సారామృతం 
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అద్దురాత్ములు వరికినటముడె నమా 
౧ య (౮ 

యందు(బడి యానురాత్ముల్తె ంరుఖలజనులు 

వై దికాచార విముఖులై చై_ప్పవులును 

విష్ణు డేవుని నిందించి విమతుశై ర. 

(నా ర. రి17.పుట;244,245,246.ప) 
\ 

ఇత్యాది నంద రాలలో భూత కాల [కియలను ఉపయోగించడం ద్వారా 

పురాణ |పామాణికతను, (పాచీనతను అధునిక యుగానికి తీనుకొనివచ్చి, అసలు 

పురాణాలు భవిమ్యచ్వాణిగా |పోక్తా లయ్యాయనే అభి పాయానికి గొడ్డలి పెట్టుగా 

(పాచీనాధునాతన కాల చరిత జ్ఞాన పీరహితత్వంవల్ల న్వవచన వ్యాఘాతుగా 

రచన కొనసాగించాడు. అనేకానేకా లైన ఆధునిక మళాలను పర్కౌనడంద్వారా 

చివరికి *-జె మినియందు జై నవీరులయందు మొదలు సత్చురుషులకు విశ్వాసంబు 

పుట్టింపుచున్న వాం డై యతివాదంబుచేతం గె అభ శ్రి (పా ధా న్యాదికంబును 

సూచించె.” (నార.ఉ06.వు.51.వ.) 

అమరగురు బుదకణ భుగర జ్ఞినెం ద 
ధి యో 

గౌతమాదులు సాధులోక ద్విష (దృ 

మ౦బుగాషంప జాహ్యూశాన్హ్రంబు లెల్ల 

'మేరమీఅంగ. గొన్ని నిర్మించి రంత” 

నార.441.పు.216.వ.) 

అని బుద్దమశాల న్నే కాక, జె నవీర మశతాన్నీస తం పేర్కొనడంద్వారా 

నారదీయపురాణ [పాచీనళ్వాన్ని అర్వాచీనంచేసి అ పామాణికం చేశాడు. చివరికి 

హరణ్యకశిపుని వర్ణించిన సందర్భంలోనై తం "అక్షాసిద్ద _*₹తహింస జి నుండు. 

భోలె దూషింపుచు.” (నార.శ4లిలి.వు.1768.వ.) అని హిరణ్యకి శివుని జై నమతన్థునితో 

పోల్చి నరసింహకవీ తన పూర్వాపరకాల అనభిజ్ఞ తను సీరూపించుకున్నాడు. 

నరసింహకవి తృతీయాశ్వానంలో పాషండ మత భేదాల గురించి చెపుతూ భవిష్య 
ద్వాణిగా కాణాద, శాక్య, పాషండ, జైనాది మఠాలు భవిష్యత్తులో తల 

'యెత్తుతాయని యీ కిందివిధంగా పర్కొన్నాడు. “అనిన (నతండు వారికి) 

నిట్లనియె. కాణాద శాక పొషండ జన |వముఖులు నరకాంగార వర్హను లై 

విజ్ఞానం బొకానొకప్పుడు చెజచి దేవా వ్యతిరికృంబై న .మాత్మలేదు. కేవలమును 

దేహ మె యాత్మ యనుట యర్రంబని తెలియంబడుచున్నది గాన చేహోను 

వాజ్మయ మవహోధ్య తుని 
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గూవంబుగా వరిం శరర, తపోయజ్ఞ దాన యాగాగ్సినంబులు "సేయుట వృథా 

యాసంబులని ౫ తృ్వంబువనం జూచు వారిని మహీితలంబున మోపాంబు నొందింతురు. 

కొంద అత్మ దెవా భిన్నంబని యెటలిఎగియు నా దేహాంబునకు కణ ఏనాళత్వంబు 

తర్క రర్కూటుల్ర పల్కుదురు. నాగ, 147, 145. పు. ర్, వ అని ఈ సందర్భంలో 

నారదుడు మునులకు చెప్పినట్లుగా సూతుడు 'ళినశకాదులకు చెప్పిన | పవ చన3లో 

భకస రద ర్లక మైన “* పల్కుదురు "అపు యను నిస్పష్ట్ర లగా |సయోగించడం 

మనం గురి,ంచతేలసి వున్నది. అనింతగం సరిగ్గా నాలుగు వచ్యాల తరువాతనే 
“ భఠరిం( బాషండ జినులను సనంపారించె” అని శాండిల్యుడ నే పుహార్షి వాొవండ 

జనులను పంపారించినట్లు భూతా | కయిను నూటిగా (పయోగిస్తూ నగసింవా 

కపి యో [| “దిపద్య౧ రచించాడు, 

“రూఢి శాండిల్యు. డను మునీం! నుండు మున్ను 

పాంచరా।[శో (పమాణ (ప్రభాషళ క 

నాగమారంబు స్యర్లమౌ నట్లగణ్చు 
థి లథి య 

శరుల( బామండ జినులను నంవారించె.” 

(నాగ, 149. పు. 10. ప.) 

ఇ దేపిధంగా | పస్టోటుడు సభలో సిలిచి తన ఫూండిగ్య త్త విష్ణుభ క్ని మహా త్వాలను 
. పీ “= 

వివరిం: సెంగి రృంలో_ 

“పాసండ మతగర్వ వర్వతంబుల మీంద 

దింభేళైొ మహోద్దతి వహాంచి 

చార్వాకమత ముపకిసాగ రావళి మీ 

నౌర్వానణన్ఫూ రి నాకమించి 

బౌద్ద దం తొావళోన బట మటార్భటి మీంద 

సింవ *రాజంబు (పనిద్ది సెదిరి + 

జిన మవోరణ్య గంఘాతముల మీంద 
యెలా 

నతుల దావానలం బి స్సృరించీ 

కపిలాకపాద కాణాగ వై రించ 

మత ఘనాంధగమన మండలార్శ.. 

మండల | పకాండ ఖండ నోద్దండత 

నట జయించె నాక యాధనుతుండు.” 

(నార, 445. వు! త aA 
సు 

మహోమథన సారామృతం 
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ఇందులో చార్వాక, బగ్గ, 2 నాది మతాలను నరసింవాకవి వినకు పూర్వుకాఒ౦లో 

అవతరించి వ్యాప్పీచెందిగ వాటి నన్నిటిని పర్కొన్నాడు, నారదుడు మునులకు 

చెప్పినట్లు సూతమహర్షి శౌన కాదులకు చెప్పిన పద్దతిచూ న్న, శాండిల్య మవార్షి తో 

పొటు వివిధ పామండమతాలన్నీ నారదమహర్షి కి పూర్వకాలంలో నే వున్నట్లు మసం 

భావించవలసి వస్తుంది. _నరసింహాకవి తన రచనను కొనసాగించేటప్పుడు, సరై_న 

ఆలోచనా[కమంలికుండా, పూర్వాపరకాల విచక్షణ లేకుండా భూతార్థ* |కియలు 

(వయోగించడంవల్ల లేనిపోని తికమకలు చ్చి పెట్టాడు. ఇదేవిధంగా ఏకాదశీ 

మాహాత్మ్య్య వర్లన సందర్భంలో 

“ సరణి గాగరు యోగంబు సాంఖ్య యోగ 

మన(గ వినశెన్న(డెని స్వాధ్యాయ మైన 

వావనక్ళన్యంబు జేయరు దివిరి వారు 

హారిపదము( గాంచి రెట్ల యవ్యద్భుతంబు. 9? 

(నార. 201. వు. 59. ప.) 

అని ఆధునిక మత మైన సాంఖ్య యోగ [వనికి తెచ్చి “ రాంచిరి '' అని భూతా ర్థక్ర 

క్రియను సైతం (పయోగించాడు. 

సుచరితునకు కల్యాణ తీర్థ మహిమను గంగానది చెప్పిన సందర్భంలో 

నరసింవాకవి భూమండలంమీద |దవిడ దేశాన్ని చారి[ద్య వారణుడ నే రాజు పరి 

పొలి స్తున్నట్లు “ భూతలమునందు [దవిడ దెళం 'బేలు దారి ద్యవారణుండను రాజు 

వేడిన యంతకంశుం దెలివితో నిచ్చుననుచు బోధింప ” (నార. 115. వు. 107 ప.) 

అని తద్ద ర్మార్థక మున “ఇచ్చు' ఛాతు[పయోగంతో పద్యం రశించినా అనంతర 

విషయాన్ని బట్టి చారిద్యవారణుడు సుచరితుని సమశాలికుడై నట్లు వీరు నారద 

మహా రికి పూర్వు ల్లైనట్లు మన కవగతమవుతుంది. అయితే కృతయుగానికి పూర్వం 

నుంచీ కూడా ,[దావిడ దేశం, (_దావిడజాతి వున్నదన్న అభ్మిపాయం స్పష్టమవు 

తున్నది. పూర్వ దెవత అనబడిన రాక్షసులు, మొట్ట మొదట 'దేవతలుగానే వుండి, 

శాపవశానో, కర్మవశానో రాతనులుగా ఆవిర్భవించినప్పటినుంచీ “వి దావణ ' 

శ బ్బంమీద ఆధారవడి విధ్వస్థకారకులుగా “వి” నిలుప్తమై ' [దావణ : శబ్దం 

6 [చావడ ' * దావిడలు 'గా మారి అతి (పాచీన కాలంలో నే పరిణామంచెందినట్లు 

కనిపిస్తున్నది. 

\ 

నరసింహాకవి చతుర్వేదికి భాగవశతాను[గహంతో దివ్మారాకుసత్వం తొలగిన 

విధాన్ని వర్ణించిన సందర్భంలో న గ్భధ రూపులె యున్న భార్యా పు[తులును 

వాజ్మయ మవోధ్యశుని 



వు రాణగాథల కాలనిర్జ యంలో వ్యత్యాసాలు-స్వవచన వ్యాఘాతాలు రమ 

దానును వారిభక్షి దర్శన క_ర్తనంబుల హృదయంబు |పనన్నం జిన ఆ విమ్టుభక్ష 

పదాంభోజ సంగపూత జలంబు దృ షి సథ ంబుననున్న( బానంబుచేసి యా ఈరాథనుండు 

వైకుంఠ తద్భుక్క భుడ్తోశివ్హ పాతశాళనతోయ పగికీర్ణాన్న కబళంబులు భుజించి, 

గృ [ధంబులు దాను జూతిస్నరన్వంబు నొంది వ వన్వతుం డానతి యిచ్చిన (కమంబు( 

దలంచుకొనీ విమ్లు భ కాంఘ్యి తీర్థంబున ము_గీయె ఫలియించె” (నార. 189. వు. 

219. వు అని వైవస్వతుడు ఆనతియిచ్చిన [కమాన్ని తలచుకొన్నాడని సురొ_నడం 

ద్వారా వరాహ నరనింవోది అవతారాలు వై వసుత మన్వంతరంలో నే ' జరిగినట్లు 

న'సింవాకపి అభ్మిపాయపడినట్లు కనివిస్పన్నది. ఏకాదశీ మాహోళ్ళ్యాన్ని వర్ణిన్తూ 

““ _వెమనవ్య మంచె వై నస్వతుం డలంతం |! జి|?.గుప్త లేఖ పత లిఖిత ! దురిత పుణ్య 

భిపుడు తుడుపులు వడిరి తద్విష్టుదివస మహిమ వింతకాదె![” (నారా 197. 

పు. ఏ9. ప.) అని వె వస్వతుని తరువాతనే నారదీయ పురాణ రచన జరిగిందన్న 

భావాన్ని వ్యత్యస్తంగా వ్యకీ కరించాడు. గతంలో పురాణాల చరితను గురించి 

అవతరణను గురించి చర్చివచిన సందర్భంగా విగ్ధ కల్వాలలో నిఖిన్న వురాణాలు 

అవతరించినట్లు |పాచీను అభి పాయవడిన విషయం అభివ్యక్కం చేయబడింది. 

కాగా సరసింహకవి దృక్పథంతో |వస్తు వైవస్వత మనువు ఆనతి గురించి 

విస్పష్టంగా, _ ఇదమిత్టంగా, _చతుగ్యుగాణపరంగా మనం యమీచెప్పలేము. 

వె వస్వవ మన్వంతరంలో నే యిప్పటికి 26 చత్రుర్యుగాలు నడచి 27 వ చతుర్యు 

గంలో చివరిదైన కలియుగం నడుస్తున్నది. ఈ దృష్ట్యా వేలకొలది అవతారాలను 

పేర్కొన్న వేదవాబ్బయాన్ని [పమాణంగా తీసుకొన్నప్పుడు, గశావతారాలు 

కేవలం పరిమితాలై యుగకాల నిర్ణయాలలో ఒక విస్పష్టమైన అభిప్రాయానికి 

రావడానికి నిక్కచ్చిగా తోడ్పడు తాయని మన మేమీ చెప్పలము. 

నిజానికి నారదియపురాణం యొవుడో కృతయుగంలో నె (ఏ కృతయుగం 

లోనో చెప్పలేము) (వాయబడిందని, లేదా నారద (పోక్షమైందని, నారదీయ 

పురాణంవల్ల నే మనకు సుస్పన్టం అవుతున్నది. రామగాధ భవిమ్యత్తులో జరుగ 

బోతున్నదని, భవివ్యద్వాణిగా యీ కృళిలో పేర్కొనబడడమే కాక, ఆ రూసంగా 
రామగాధకు పూర్వమే యీ కృతి రచింపబడిందని యీ |క్రింది పద్యంనల్ల నే 

స్పష్టమవుతున్నది. 

“రాఘవుని యాజ్ఞ సౌమి|తి రణమునందు 

నిందజిత్తుని( దునుమ నా యిం దజిత్తు( 

డతి నవాయంబు తానెయె యవనియందు( 

గలి వురుముం బాయక చరించు. గలుషవృ్తి.” 

(నార. 118. వు. 126, ప.) 

మహామథన సారామృతం 

N—x 



CXLvi నారదియపురాణ అమృత నవనీణం 

ఈ సందర్భంలో “తునుమన్' అని అన్నం తార్థక (క్రియను “చరించున్ ' అని తద్ద 

ర్భార్టక క్రియను [ప్రయోగించడం ద్వారా యిది భవిష్యత్తులో జరుగబోతుందన్న 

విషయాన్ని నరసింహకవి తేటతెల్లం చేశాడు. ఇదేవిధంగా నరసింహకవి రత్నా 

వశ వృత్తాంత వర్ణనా నంవర్భంలో భనిష్యద్భారత పురాణ విషయాన్ని భవి 

స్యత్తులో జరుగనున్న విషయంగానే యీ [ిందివిధంగా పేరొన్నాడు. 

“థవిష్యుద్భారత వురాణంబున హిడింబి యను రాజుని ఫీమసేనుం దను పాండవునకు 

భార్య గాంగలదు.  అతనికంఠకు బలాధికుండై న ఘటోత్కచుండను తనయుండు 

జనియింప( గలండు. వాని నే శ స్త్రంబుబ వధింపం దరంబుగాదు. ఇం|దశ క్తి 

చేత సాధ్యుండు గాయ డు.” (నార. 2౨90. పు. 129. వ.). నిజానికి నారదీయ 

పురాణం వరావా నరసింవోవతారాలకు పూర్వమే [పోక్త మయిందని శేరి నన 

కాదులకు మోజ|పాప్తి విధానాన్ని యొరిగించిన సందర్భంలో ఏస్పస్ట్రంగా 

తేట తెల్ల మవుతున్నది. 

“జారనపుతు(డై. కుతి శిఖారములాడుచు మామకుం డొకం 

డీరస మొప్ప దం|డి( గవయించయగ మీదనే తీర్చువాదులన్ 

సూరలగెల్చి శౌరి నిదె చూపెఏ నెందు గటంచు నాడినం 

చేరి మహో (గ వీరనరసింవా నిజాక్ఫతిం గాంచి నిల్చెదన్. 

పొటి ల్లెడు నీ మాయా 

నాటక సూ|తంబునందు నా వతివోరుల్ 

మేటులు జయ విజయులు ని 

త్యాటో వులు మత్స యోజనాయత్తు లిలన్ . 

(నార. 417. పు. 102, 104. ప.) 

ఈ సందర్భంలో విష్ణువు జయ విజయులు హార ణ్యావ, హారణ్యక శిపులుగా సంజనితు 

లవ్వడానికి పూర్వమే తన ననసింహావతార విశేషాన్ని గురించి పిన్పష్టంగా 

వక్కాణించినట్లు ద్యోతక మవుతున్నది. అంజేశాదు, నారద 1పోకృమైన యీ 

వురాణంలో నారదుని కంశు అతి |పాచీనకాలంలో నే జరిగిన చతుర్వేది కథను 

నారదుడు మునులకు వివరించిన పద్దతి చూడగా నారదీయపురాణ [పాచి 

నత్యమేకాదు, నారద (పో క్ష్తత్వంసై శం స్పష్టంగా తెటశె ల్ల మవుతున్నది. “అనిన 

మునులం జూచి నారదుండు మద్గురుండు నాకు నానతి యిచ్చిన [(కమంబు వినుం 

ఉెణింగించెదనని యిట్లనియె (నార. 129. పు. 166. వ) అని నారదుడు తనకు 

తన గురువు చెప్పిన రాజపురోహితుడై న చతుర్వేది కథ చెపుతాడు. ఈ కథా 

రూపంగా చతు కది (దహ్మరాకుసు డవ్వడం, అనంతరం భాగవశతానుగహంతో 

వాజ్మయ మవోధ్యతుని 

N-x* 



విశిష్ట విషయాలు CXLVii 

ఆ (బస్మా రాత సత్వం పోవడం, త|దూపంగా విష్టుభ 

దించడం జరిగింది. 

మాహాత్మా్యాన్ని వివ 

(పవ్లాదుని విద్యాభ్యాస వర్ణనా సందర్భంగానరసింహోవ తా రానికి 

పూర్వమే విష్ణువు నుర్దెశించి- యీ కింది పద్యంలో రృప్టావ తారం జరగకముందే 

“కృష్ణ శజ్లాన్నీ (వయోగించాడు, 

“ఘన చైవ పౌరుపాగత 

ధనమంతయు నా|శిత జనతతి వీడ్కొని తా 

ననుభవమునకుం గొనుపొ 

వని కృష్ణుడు జగతిలోన ఒక వృ _క్లియగున్ . 

నార. 442. పు. ౨2లి. వ. ( ) 

దీనివల్ల కృష్ణానతారానికి పూర్వమే విష్ణువుకు కృష్ణ నామం వున్నదని మనం 

ఆ మోదించవలనసి వస్తుంది. విమ్టువును మహత్తర 2వ స్వరూపునిగా మనం అమో 

దించినపుడు అతని సహన నామాత్నునిగా సైతం ఆమోదించి కృష్ణావశా రానికి 

పూర్ణమే విష్ణువుకు కృష్ట నామం వున్నట్టు మనం ఆమోదించవలసి వుంటుంది. 

నారదీయ పురాణం భవిష్య ద్వాణిగా నారద [పో కంగా నునం ఆ మోదించినప్పుడు 

సైతం భవిష్యత్తులో రాబోయే రామ, కృష్టావతారాల గురించి నారదుడు 

చెప్పడం సమంజసమే కాబటి విషుపరంగా కృష్ణ శజ్వాన్ని (పయోగించడంలో 
(a) £9 ౬9 య 

మనకు వి[పతిప త్తి యేస కనిపించదు. 

విశిష్ట విషయాలు 

నరసీంవాకవి కృత్యవ తారికలో కృతిపతి అయిన (శ్రీకృష్ణుని అవతార 
to 

విశేషాలను అనేక విధాలుగా దాదాపు కృష్ణచరి[త్రను వర్ణ నారూపంగా చి|తీక రిం 

బాడు. _శ్రీకృసష్ల జాంబవంతులకు జరిగిన యుద్దంలొ జాంబవంతుడు ఓడిపోయిన 

శ్వాసే ర్తి అల్ల 

తరువాత అతనికి | శ్రీకృష్ణుడు (శ్రీ మవ విష్ణువుగా నే కాక (శ్రీరామచందుడుగా 

స తం కనిపించినట్లు ఈ [కింది పద్యంలో స్పష్టంగా జాంబవంతుని స్తుతి రూపంలో 
a. ౧ ళు నాటి 

వ రించాడు. 
లం 

జాంబవంతు( డాత్మళ క్షి జయిం చిన 

శకి గలుగు కృషు జగము [బోచు 
నాన to 

నాది దేవు డా చరాచరకర్త నా 

రాయణుండె యనుచు. (బస్తుతించె. 

మపహోమథన సారామృత ౦ 



CXLViii నారదీయపురాణ అమృగనవనీతం 

జయ జయ రఘుకుల చ| పళ తాటకా 

హారణ, విశ్వామి|త యాగభ రణ, 

అనఘ, యాహల్యాఘవారి, శంకర ధను 

ర్భంజన, జానకి |పాణనాథ, 

భా గవభుజద ర్పభంజన, పితృ వాక్య 

పాలన, ఖరముఖ [పళయ కాల, 

సుగీవవరద, యళోనిధి, వాలి మ 

రన, వారిబంధన , దర్చితో[గ 

కుంభక ర్లాతి కాయాది కుటిల ద్రైత్య 

వీరసంవోర, రావణ ద్విపమృ గం ద, 
పుష్పశాన్విత సాం కేతపురిని వేళ, 

రామ, * లత నూజాభి రామనామ. 

(నార. క్త పు. 801,908 ప.) 

నాళీజంఘుని కథను వర్ణించిన సందర్భంలో పరాళరునకు దత్తా తేయునకు 

జరిగిన సంభాషణా సందర్భంగా సీతారామ లఎస్టైనులు రాజ్యాన్ని విడిచి అడవులకు 

వెళ్ళిన తరువాత పర్షశాలను ఉత్తరభారత దేశంలో కళ్యాణ తీర్థానికి ఉత్తరంగా 

ఉన్న పరాశర ఆళమానికి పళ్చినుతీరంలో పంచ భాగవతస్థానం ఉన్నదనీ, ఆ పంచ 

భాగవత స్థానానికి సమీపంలో వరాహ చేనతాస్థానం ఉన్నదనీ చానికి దతీణదిళలో 

సీతారణ్యం ఉన్నదనీ ఆ సీతారణ్యంలో నే లవ్మణుడు పర్ణ శాల కట్టాడ నీ నరసిం హాకవి 

నారదీయ పురాణ విషయంగా ఈ కింది వద్యంలో వర్ణించాడు. 

తనదు కలార్టణ తీర్థమునకుం గించిదు 

త్తర భాగమున మహోచారమగు ప 

రాశ రా|శమ ముఫురాశి మాలానల 

మాతీర్థమణి (వతీచ్యంతరమున. 

దగు పంచథాగవతస్థాన మాతీర్ణ 

మున కంచర భాగ్భాగ మున వరావా 

దేవ తాస్థాన మాతీర్ణంబు దశీణ 

స్టలిని సీ ళారణ్యమలరునచట 

లత్మణుండుగ శు బర్హశాలా గృహాంబు 

రామ జనకనుతా మనోరమముగా6గ 

సానములు నాల్లు నిట్టి ఏి సంభవించె 
లో f 
€౬. ( ట్ర్ పుణ్యస్థ్రలంబున యతివ రణ్య ! 

(నార. 158-154పు .80.వు 

వా జయ మహోాధ్యమని 



విశిష్ట ప్న యాలు CXLIX 

రామాయణంమిద పికోధనలు చేసిన అనేకమందికీ సీతారాముల పరశాలు ఉదని 
ణ 

శెలునునుగాని నారదీయపు రాణ రూఫోకంగా బయటవడిన సీతార ణ్యం అనే పేరుగల 

అరణ్యం ఉన్ననన్న సంగతి అనలు గలియ నే కెరియదు. 

నరసింహాకవి యాదవశై లం అక్కడ నిశేపాలు వక్షించిన సందర్భంలో వివిధ 
6s తీరాలను సెర్గిన్తూ “ఈ నారాయణ |హ*దంబుసకు దతీణంబునం గల్యాణ తీర్గంబునకు 

నుత్తరంబున6 జారాళర తర్ధంబు గలదు. మన్ని యోగంబుచే మద్భ కుండగు పొరా 

శర్యుండు విమ్ణుపురాణంబు( దొ త్తటంబున రచియించె “నార, 57, పు. 501.వ.) 

అని (వాసి కల్యాణ తీర్థానికి ఉత్తరంలో ఉన్న పారాశర తీర్థంలో పారాశర్యుడు 

పిషుపురాణాన్ని విరచించినట్లు వెల్ల డించాడు. 
(ae) ఉం య ర 

నరసీంపవాక వి గత్నావథీ వృ తాం తాన్ని సర్ది ంచిన దర్భ ౦లో వివిధ 

ధర్మాలను గురించి ([వాస్తూ రత్నావళి రాతనునితో ఈ [కింది విధంగా చెప్పినట్లు 
న ౧m 

చేరొ_న్నాడు. 

పరిణయము లేని కన్యను 

గరిమన్ రతినల్బ( బాత ంబని శా స్తాం 

నరముల: బల్కి_రి ధరణీ 

సురవధ్యులు "వె వె ధర్మసూవ్శ [కమముల్, 

(నార, 291.వు. 181. పు 

ఈ సంద గ్భ౧లో శా సాంత'రాల ధర్మ సూత్మాన్ని చెపుతూ వివాహం కానటువంటి 

కన్యతో సనంఖోగం చెయ్యడం పాషమని "ఏేర్కైనడం ద్వారా వివాహితురాలై న 

(ప్రీతో అతిచరించడం పాషంకాదని చెప్పినట్ల వుతున్నది. 

విష్ణుచిత్తుని కథకూ దానికి సంబంధించిన యితర గాధలకూ (శీక్చవ్ల 

"దేవరాయలు ఆము క్రమాల్యదాది [గంథాల విమర్శనా సంధర్భంలో చెక్కు 

| పెచీనమూల | గంఛాలున్చట్లు పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు. అయితే నారదీయ 

పురాణంలో వర్ణింపబడిన విష్ణుచిత్తుని కథలో నిష్టుచిత్వఢు (వవ్లోదుని కోంకు 

పూర్వుడనీ (పప్లోదుడు పిస్టుచిత్తుని దర్శించి ధన్యుడ య్యాడనీ ఈ (కింది పద్యంలో 

సేర్కొనబడడం ద్వారా నిమ్టుచిత్తుడు నరసింవోవతారానికి పూర్వమే ఉన్నాడని 

తేట'కెల ౦ చేసినటయింది. 
(ap) య 

విషుచిశ్తా ! నినుంజూడ వేడ్కగలిగి 
యరుగు చెంచితి( (బహ్రాదు( డం|డు నన్ను 

మవామధథఢన సారామృతం 



CL నారదీయవురాణ అమృత నవనీతం 

నీ మహత్య్వుంబు విని విని నీరజాక్ష 
ఇ కద భక నిష్టాపరత్వ మేర్ప్చుడ6గ గంటి 

(నార, 189-పు. 105-ప.) 

(బహ్మ్ విష్ణు మహేశ్వరాది దేవతల గురించి తపన్సు చేసిగాని వారిని భక్తితో 

పూజించి గాని వివిధ వరాలనూ ఐశ్వర్యాదులను వొందవచ్చునన్న విషయం సర్వ 

ఏదితం. కుబేరుడు మమైశ్వర్యవంతుడనీ ధనాగా రాలకు మూలభూతుడని కూడా 
అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే విశిష్టంగా నరసింహకవి నలమవో రాజువల్ల 

సంపదలు పొందవచ్చునని నారదీయపురాణ వచనంగా ఈ [కింది వద్యంలో 
ఉట౦కింవాడు. 

అర్కుని వలన నారోగ్యమా యె నలుని 

వలన సిరియును శంకరువలన బోధ 

మచ్చుతు వలన ము _క్తియు నందవలయు 

నన(గ నుపనిసదు క్తి యుక్తార్లముగను. 

(నార లిబీ7_పు. లి. ప) 

ఇదె అత్యంత నివులంగా వ ర్థించబడివ వివిధ నలచరి[ తలలో కూడా కానరాని 

విశిష్ట వినయం. 

నరసింవాకబి వె కుంఠలోక ఆవరణ పంచళకాలను వర్షినూ వె కుంఠలోకంతో 

పాటు దానికి చుట్టూ వివిధ దిక్కు_లలో ఉన్న అనేక లోకాలను వర్ణించాడు. 

“విశమంబున మరియు వై కుంఠలోకంబు వర్ణించెద వినుము. _ [పాగవాచిని 
(శ్రీలోకంబును బశ్సిమంబున శ్రీవై కుంఠంబునకు నతీణంబున నిత్యానంద ౦బు 

నిధియు సద్భక్కవరదుండు నగు సంక ర్హణ విభఘుండుండు. ఆ సంకర్షణ లోక ంబునకు 

పశ్స్చిమంబున నిర్మలానంద నీరధి నిత్యంబునగు సరస్వతి లోకంబులం దగు 

[పత్యగ వాచిని సరస్వతీ లోకంబున కుత్తరంబున( (బద్యుమ్న లోకంబు చెలంగు. 

(వతీచీనయుతా క్కేందు. [పథ దీపించి నిర్భల శర్శదంబై. (సదుగమ్న పదంబు 
దగ్గర రవిదిక్కున నిత్యాప్పరో౬లంకృతం బై రతిలోకంబు విరాజిల్లు( ద। త్చాచీన 

నిరుద్ద లోకంబు రాణించు. నుదీచిం (బకాశించి యానంద వారిధి యగు 

నా యనిరుద్ద లోకంబునకు [చాచి యగు విదిక్కున సద్గుణ సాగరంబగు శాంతి 
లోకంబు విజృంభించు. ఇవి చతుర్వ్య్యూహంబులు నాలుగు (శ్రీకళలు. నాలుగును 

[బద కణ [6 మంబున. (బాచ్య్యాద్యష్ట దిక్కులం (బకాళించు నీ వ్యూహాష్టక ౦బు 

(పథమావరణంబున నుండు, “మధ్యే మ ధ్యేత్వ సంఖ్య యాస్తత్త దూ్య్వ్యూహ మృనిన 

[శుతివలన న నేక వ్యూహంబులు గలవు. ద్వితీయావరణంబునం [భాచ్యాది దిక్కుల 

వాబ్బాయ మహాధమని 



ఖగోళ విశేషూలు Cli 

వరావొ జామవగ్న్య (శ్రీ నరసింపా రఘువల్ల భ (శ్రీధర వామ ప'యగివ భాను 

చేవ లోకంబులు గలవు. తదధిపతులు విభ వేళ్వరులు నిత్యులు. కరు వ్యూపేస్ట 

నా డ్రి a కవ భారి డా ఇ J విశిష్ట (క్రీ వై కుంశేశ్యర (పీతి సాదనంజెన (బహ్మా విద్య నర్వాచిన |పొక్ళత 

భూముల నవత రించి [(సుశాశింప( జేయుదు రీమూర్తులం గొల్చిన నపవగ్గంబు లభించు" 

తృతీయాషరణంబున నెనిమిది దిక్కుల పాంచజన్య ముసల చ|క ఖడ్గ గదా శాన్దాది 
గ్ 

వై జయంచతంబులు నిలుచు. సీతారనవధిక నిరతిశయానందంబగు భగవ కేవ గాకొంచు. 

చతుర్థావరంబునం గుముణ కుముదాతు వుండరీక వావన శోంలుర్ల సర్పనే[త నుముఖ 

సుప్రతిష్థీతులు నిత్యులు. నిత్యము క్తులతో నీశ్వరు నారాధింవుదుగు. పంచమా 

గోగణంబున నిం దానల దండధర నిర్భఖి యాదసాంపతి గంధవావా ధ నేశానులు 

నిశ రనిర్ణరు లుండుదురు. ఇది యాగరణసంచకంబు. (నార, నర్ ర, ఏ59_వుట 171వ.) 

అని విసిధ లోకాలను ఫివరించి అనంతరం “శృతీయావరణ బహి ర్రేశ ంబున వ్స్వు 

క్విను లోకంబు గలదు,” నార, 860. పు. 176 వ. ) అని శృతీ యావరణలో విగ్య 

క్వేను తోరం టీ; ట్లు సరొ్యన్నాడు. నేన ఖగోళ సా నాల ద్భఫా హా ఆడి పిజ్జా జానం 

గృష్ట్యా ఆధునిక ఖగోళ స్జ్ఞానం నృపా కూడా శేషశాయి అయిన (శ్రీ మ 

విష్ణు నద తాలను దృష్టిలో "పెట్టుకొని ఆయా వివిధ లోకాల గురించి ఆధునిక 

వైజ్ఞానికులు పరిశోధనలు కొనసాగించవలసీ ఉన్నది. 

ఖగోళ విశేషాలు 

నరసింహాకవి వివిధ సందర్భాలలో అనేక వేవ ఖగోళ శాస్తాది విశేషాలను 

"తోలియ వేశాడు. (ధువుని చరితను వర్షి ౦చే సందర్భంగా “యవిక్ళత నిజరూపుండ 

వగుట నీకు వివిధ భావము నూయచే విరుద్దంబు గాదు. దినకర కరజాల మూషర 

స్థాన సంగంబున నవికృత మేనియు నిజరూప వికారంబు వహించునట్లు సీ రూవంబు 

వై కృుతంబును గారణంబునన వినంబడియె. ఆ వై_క్చతరూపము జగ త్తని వేదంబులు 

పలికి. కారణంబగునవి |బహ్న్మామును, నత్తునని విన్నవించు నట్టి దేవ నంద్యుంబులై న 

యీ శెండు రూపంబులు భజించెద. విశ్వమూ రీ ! నిన్ను వేదంబులు దశశతముఖు 

సింగా, హూ నాజీ వాదునింగా( బలి ౩. మజీయును సవా (“ముఖ పాదాశి బాహూరు 

నింగా. బలికి. గితతునింగా నణునుంగాను దీర్లునింగాను వలి కె. (బహ్ముభూతుండవై 

వితత విమల రూపుండ వైన నీయందు నివిశుతము వేజైయున్న యదియుంబో లె. 
జూడంబడి స్వాళశయాభిన్న ంబయ్యె. జలమయంబగు ఫేనంబు గాన్బీంచఛచి లయ కాలం 

బున వేబుగాని యట్లు ఫివిధ రూపంబు లన్నియు నిన్నుంగలయు.”” (నార. 450, 

451 వు. 29 వ.) అనీ వురువనూ క్ర విషయాలను నంగవాపరిచాడు. నారాయణగిరి 

మవాత్వ వర్ణనా సందర్భంలో “అది గతిణదేశంబున” ఇళ్యాది పదాలను 

మవోమథన సారామృతం 
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[ప్రయోగించడం ద్వారా భూమండలాన్ని స్ఫురణకు తెచ్చినా “దకిణొత్తర 'భేదంబున 

నాకు రెండా | మంబులు గలవు. సర్వో త్తరంబులు ; ఆధిక్యంబున నదియె 

సర్వో త్తరగిరి యగు. _గుణ్యతయ భేదంబున నరులకుం |బకృ్ళతి భిన్నంబై న 

నారాయణా ది నిష్టులకు రజన్తమో గుణంబులు లేవు వినుండు” (నార. 82. పు. 

ఓ72.వ). అని ఖగోళగత మైన సర్వో త్తరగిరిని, వై కుం తాద్యచ్యుతన్థాన లోకసార 

మైన యదుశై లాన్ని వర్ణించాడు. |బహ్మ మోహినికి కర్తవ్యాన్ని ఉపదేశించిన 
యా వ నూ - (౮ ఆ రి 

సందర్భంలో నవసింహకవి మందరగిరి ఉనికినిగురించి, ముదరగిరి _కెవారంగురించి, 

తన్మంద రగిరి మీ వున్న దివ్య శివలింగం గురించి సూమ్మద్భష్టితో పర్జీ ంచాడు. 

మందరగిరి భూమిమీద వున్నదని మనం సామాన్యంగా అనుకుంటాం కాని అది 

ఖగోళ 0లో అత్యున్నత స్థానంలోవున్న ఉర మవోసముదద నామకాలైన (౧1:౦1 

Milky way) నత తాల ఎంపు మధ్యలో వున్నదని నరసింహక పి వెద ఖగోశాన్ని 

దృష్టిలో పెట్టుకొని స్పష్టంగా పేర్కొన్నాడు. మందరగిరిగ.గించి, దాని 
రు 6 డు 

కె వారం గురించి, దాని మీదవున్న దివ్య శివలింగాన్ని గురించి నరసింహ: వి 

యో కొంది వీధంగా వర్షించాడు. 

“|వబల సురాసుర (పవరుల శెదలింప 

నలవిగాని న గేం ద మరయెద్ది ? 

వారికి వ్యామి (గాహ్య్య మై భుజాంగోద సము 

స చె 3 2 త్కాపసార౦నబ్రైన (గాన మెద్ది 

పుక్కిటి బంటిగాం ఖూరో దుగ్గాంభో ధి 

నోలలాడౌఢు మవోశె ల వెద? 
య్ డు 

భూత జాలావృత పురమర్షనై క వి 

హారసౌధంబై న యచల మెద్ది 1 

దివిజులకు రచ్చ, తాపస (పవరులకు( ద 

పంబు పంట, నురాధిప భామలకు ర 

తి పవర్తన వశ్యాధి దేవత, వివి 

"దెషధంబుల కాకరం బట్టి భిఖరి, 

అయుతము వేయు యోజనము లగ్గిరి మూలము చానియంతయే 

నియతముగా వెడల్పును వినిర్మల కాంచన రత్నశ్ళంగముల్. 

స యోజన వి|శుత శ[కనీల 

కలిత శచ్చిల దివ్యలింగంబు 'మెజఅయు 

వాబ్బ్మయ మహోధ్య తుని 
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ని వ్యల్లి గ. మన గ శస సమగ మ 
(tl 

వళోచ్చగయు నినా డి వెదల్సు నొనరి వెలయు. శ 

(నార, ౨11. సుం LUG, 107, 109. స) 

(సప్లోదుడు పారి స్మరణ మబావును (వశంసిం ల సందర్భంలో ““స్వభిన్నుసింగా 

నరుని పరుగాం గిలంళిన వాడ) సప యార్థ్ర (పత్యిగాశ్థ య" యీాళ్వరు నెట్లు 

రించు ? ౦హామ్యదిశకుం బోయిగవా(డు సరునగంబు నిలో ంచునే ఇ (నార. 

475. 140. వ అని మెరుసర్వగ ౧ యామ్యదిశలొ తని నూటిగా "వర్కా 

న్నాడు. అయితే గతంలో కొందరు. పరిశోధకులు మేరుపర్వశం భూమినీ" నే 

వున్నదనీ అభిపాయపడడంలో వా్యాఫికత లేదని “శ్రీ సరూపా::( శ్రీ ౮౭న 

శా ననములు-ఆ? వీట్ వంశ చరత క =. సే నా పరిళోధనా [గంథింలో స$సరంగా 

“శవణా నకు| తానికి అవ్యంత ఉన్నతస్థానంటో వున్నా సిమ్బన్దానానికి కొంత దిగు 

వుగాయీ మేరుస్టానం వున్నట్టు” "ఇలియ వేశాను. (చూ, CXV-CXVL. పు.) 

మామూలుగా వైజ్ఞానిక సృృిక్స థంతోనేకాక, గం|ప దాయసిద్దంగా కూడా 

సూరో్యోనయ సనమయింలోని యొండ ఆరో?(ర్థకర 6 శ్రా ని, సూ ర్యా మయ కాలం 

లోని వృద్ధాతపం చాలా ఆరోగ్ట పః Aa భావించడం జరుగుతున్నది. 

నారదీయపురాణ౧లో గృసింహోనిర్భావం తరువాథ “గదా సూర్ఫ్యుండు బహు 

"యోజన నహాస '0బు అథణంబునం బోనుచు వేఇంబుఐు జనుల యాయువు చయింవం 

జేయు నా రపమత్తను _సృవ్యాదిత్తులెన వాని నుస్తఛాముండు [వోసంబు నొందిం 

చుంగాని విడంబంబు సయండు' (నార, 509). ఫు. 7 వ అనీ అనలు సూర్యు జి 

మానవుల ఆయుర్దాయాన్ని తయింపచేన్తాడని నరసింవాకట యే మూల గంథం 

ఆధారంగానో పేర్కొంటున్నాడు. ఆర్త విజ్ఞాన గృక్పథంతో వున్న యీ వివ 

యాన్ని ఆధునిక వె జానికులు ప పరిశీలించ వి.సి వున్నది. 
యాస 

నరసింవాక ని యుగాదినిర్లయ వివరా సందర్భంలో సూర్యుడు ఉత్త రాయ 

తాన్ని ఏడిచి దతీణాయణ లలో | పవేశించే మధ్యకాలం విస మకాలమని, దాన్ని 

ము క్తక కాలం అంటారని యీ కింది పద్యంలో తెలియచేశాడు. 

డ్ తై త్రరాయణ ముడిగి సూరుండు "వేగ 

దడి ఛాయనమున కేంగుశణీ దుణంగు 

మధ్య కాలంబు విషమమె మహా? 'జెలంగు 

నదియె ముకక నామధేయము వహాంచు.” 

(నార, 194. వు. 24 ప.) 

* ఓరియంటల్ మాన్యు స్కి-ఫ్ట్ స లై (బరీ అండ్ రినర్స్ ఇన్ స్టిట్యూట్ [వచురణ. 

మవోమథన సారామృత? 
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ఇదికూడా ఆధునిక విజ్ఞానం వృష్టై వికోధించవంసిన విషయమే. “నూక 

ఏకాకీ చరతి చందమా. జాయే పునః” అని వేదం సూర్యుడు స్వగు౦( తంగా 

కుడ నంచరిస్తున్నాడనీ సూర్యునివల్ల నే చందుడు | పకాళిన్తున్నాడనీ 

స్పష్టంగా పేర్కొన్నప్పటిక సూర్యుడు "శేవలం ఒక్కా డేనని మౌ 1౦ వెగం ఆమో 

దించలేదు. ఈ సృష్టిలో ఏయే య. ఎన్నెన్ని సౌరమండలాలు ఉన్నాయో 

చెప్పడం సాధ్యపడదన్న ధోరణిలో “నక దిశే నానా సూర్యాః "అని అష్ట్రదిక్కాల్లా లోనే 

కాదు దళదిళల్లానూ అనేక మంది సూరుు్యులున్నా. రని చేదం పేర "న్నది. అయినా 

ఈ అనంతమైన వేగ విజ్ఞానాన్ని గుర్తించలేక కొంద రవ్వ కులు పురాణాలలో 

సూవ్యపరంగా సూర్యు డొక్క. జేసని ఆ సూర్యుడే డే చె (ది ద్వాదశ వమాసాంలోనూ 

ద్వాదశ నామాలలో వేర్కొనబడ'తాడని ఆ రూపంగా ఏశైెకుడెగ ఆదిత్యుడే 

ద్వాద శాదిత్యులుగా పరిగణనలోకి తీనికొందడ౧ జరిగిందని ఈ (కిందివిధంగా 

"పేర్కొనబడడం జరిగింది. వై (మాసంలో సూర్యుణ్ణి “రాగి అంటారనీ అశనికి 

కృత్యలి, హేతి, వాసుకి, రథిక్భిత్తు, పులస్తుర్ణతు, తుంబురులు సరిజసింగా ఉంటా 

రీ "ఎర్కా న్నారు. ,వెేశౌఖ నూసంలో సూర్యుడు “ అర్యముడుగా” "పర్క్కూన బడీ 

వులవా, భోజ, (సారి, పంజర సలి, నారద, కంజనీరులు పరిజనంగా వెలుస్తాంని 

ఉటంకించారు. జ్యైష మానంలో సూర్యుడు క మిన ” నామకుడై అతి, 

పొరుషేయ, తవక, మేన”, హోవి, రథ స్వనులనబడే పరిజనంతో విరా 

జల్లుతాడన్నారు. ఆపాఢ మానంలో *ోవరుణుడు'గా చుర నబడే సూర్యుడు 

వశిష్ట, రంభ, సహాజన్య, హూహ్బు, శు క్ర, చ తస్వనులు పరిజసంగా పరా 

జిల్తుళాడు, | శావణ మాసంలో సూర్యుడు “ఇంద” నామకు డై విశ్వావసు, 

|శోత, పలాపుత, అంగికస, [పమ్మైోాచి, చర్ములనబడె పరివారంతో భాసిల్లు 

తాడు. భాదపద మాసంలో * వివస్వంత *  నామకుడై సూర్యుడు 

ఉ(గ నున, వ్యాఘ, ఆసార, భృగు, అను మజ, శంఖపాల నామకులై న పరిజ నలతో 

విలసిల్లు తాడు. ఆశ్వీయుజ మానంలో సూర్యుడు 'త్వష్ట' నామకుణ౫_ అంబళాన్వ, 

తిలోత మ, |బహ్మోె సిత, శతజిత్, ధృతరాష్ట్ర, ఇపంభరులు పరివారంగా 

ఉంటాడు. కా రిక మాసంలో సూర్యుడు “విష్ణువుగా విరాజిల్లుతూ అశ్వతగ, 

రంభ, సూర్యవర్భన, సత్యజిత్ , విశ్వామి త, మఘో పేత నామకులై న పరివారంతో 

|వకృష్ణుడె ఉంటాడు. మార్గశిర మానంలో సూర్యుడు “తుర్యమ” నామకుడై 

కశ్యప, శార్భ్య ర, బుత సేన, ఊర్వశి, నిచ్యుచ్చతు, మహోళంఖనామకులె ప పరిజనా 

వృతుడై ఉంటాడు. పుష్యమానంలో సూర్వుడు “భగ? నానుగుడై స్ఫూర్డ, 

అరిష్టనేమి, ఊర్ల, ఆయు, :ర్కోటక, పూర్వుజి త్తి నామకులై న వరివాగంతో 

విరాజిల్లు తాడు. మాఘమా సంలో సూర్యుడు “సూసి” నామకుడె ధనంజయ, 4% 
రాలా 

వాజ్బయ మపహాధ్య ముని 
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వాగ, నుణ, నురిచి, ఘృతాచి, గ*ితమ నామకులైన పరిపాూంతో. ఫిలసిల్లు 
(టూ 

డు | గ క్ BEE వం 0% చ రు el mY nm గర హంగ త ౪ ఫాలుణ మాసంలో నూరు కం కతు Tr 1) fo YY CW, గి కట sar 
గ ని మ. 

సేనజీత్ , విశ, ఐరావత, నామ్నులైన పగపా"”6ంథో న్. సనుతావము. ఈ 
లు 0 రి 

ర్ వాం చ , ల” a జన - గ ప్ర 

విధంగా వై తాదిగా ఫాల్గుణాంబంగా. ఉన్ని ద్వానళ మాసాలలోనూ ఏకై! 
సూర్వుు డె ద్వావళభిన్న నామాలతో ద్యాగ శాదితు; లుగా పెగణిం దబడ ఆాడని 

ళ్ in 

"పర్కొన్నా రు. మరికొందరు తుర్యమ, - తువులకు ఛధాతలకు మారుగా 

అంశుమంత, పర్జన్య, అజులను [పాంచారు. మరికొందరు. అగు కశబ్లాన్నీ 
(అ 

సె తం (గ సాంచారు, చేద విడ * నానికి భిస్నంగా మనకు కనిపినున్వ ఏకి క 
ర. py అవా - 

నూరు౧కా చె |తాది గడ మాసాలలో చాదశాదితుంలుగా పగిగణిం'చారు. 
తెర ఆ 3 a 

కాని నరసింవాకని గుక్యాంగం చరి, తలో అతని "రాజ్య "కాలంలో అతనితోపాటు 

(“ran 

అంట ie (పజలం ౫ రూకూడా రాబజాజాను:, రులె వళకావళీ | *వసిష్షుల రనలం వరము 
డా —0 దాం WW ర 

జూ 

పదాన్నే చేరుకుంటున్నా రని అటు స్వ చ్లాని"కాని ఇటు యమలోకానికిగాని 

ఎప్వరూ రావడంలేదని యమధర్మరాజు |బహ్మతో మొర పెట్టుకుటాడు. ఈ 
సంచ ర్భంలో శగకు యమధరారాజవద కే అక్కర లేనని వకా్క్కా ణినూ ఈ నియో 

(౮ అది 

గంబు నేనొల్ల. యజ్ఞ త్రీర్ణ దా యోగ సంయోగంబుల నిటువంటి సద్గతి లేదు. 
న Ta జు ఆ ఇ జాసి ఇ ఇళ _ గా ఛా తీఫలాను లిస్తు లే వాంఛలుడిగి, రసెభ్ జనోద్భ ఎ వాంఛలు విడిచి ప భష్ట 

ర్ట రు లేని హరి అోఒంబు గాంచిరి. గొళ్లర జ్ఞా బంధనంబుల మ్యుూాసలు దెచ్చిన పొరల 

వారి దూతలు శివించికొని చనిరి. ద్వాది శాదిత్య త వతావ సుర్గమంభై_న 

నున్మార్గ ంబు భగ్నంబయ్యె నేమి విస్నావింతునింగ (నార, 2ి01.ము. 60. న అని 

అంటాడు. ఈ సందర్భంలో ురొ_సబడిన ద్వా” శాదిత్యులు బ్రశర పురాణాల; 

పృకె కాదిత్య ఏథి" వె తాది మాగా త విశిష్ట నామకులు కారు, యమధర్శ రాజు 

మార్గం ద్వాద శాదిగ లీ పతాప దుమ మయినదట. అంేకు ద్వా(గశాదిత్యులు 

విభిన్నంగా ఉన్నారనీ ఒకేసారగా ఆ పన్నెండు సూర్యుల తీ వతాపం | పనరిం'చే 

మార్గం యమధర్మరాజు మార్గమనీ అర్థమవుతున్నది. చై | తాది మాసాలలో విభిన్న 
నానూలతో వి రాబిళ్లె పెగ సూర్యుని తాపం ఏక మాసాత్శ' ౦గా (వనరించడానికి 

వీలున్న ది గాని ద్వాదశ మాసాలతో నంకలిశ మైన సరిపూర్జ తాపం ఒకేసారి 
యమలోక మార్గంమీద (వగరించడానికి కీలు లేదని స్పష్ట పడుతున్నది. ద్వాదశా 

దిత్యుల తీ వతాపం ఒకేసారిగా (వనరి స్తున్న డన్నాడం"ు నొారదీయపురాణ 

కర దృషిలో ద్వాద శాదిత్సుగలు మానాత్ములుగా క: విఖిన్న సౌరమండ లాలకు ని రు స్స 

చెందినవారని విదిత మవుతున్నది. ఆర్ష విజ్ఞానం ధృ స్టా ద్వాద శాదిత్యులుగా 

సేరొనబడిగవారు. విభిన్న సౌరమండలాలలో ఉన్న (పత్యేక సూర్యు లేన 

చెగాది ఫాల్గుణాంతంవరకూ దాఇవళ మాసొలతలోనూ ఉని మాసాత్మక్షుడె 

మవోమథన సారామృతం 
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- లో వి కో > 

ద్వావళనామకుడై న ఏ కెక సూరుగశు కా ణ్ ఆట ల్ల మవుతున్నది. కాగా 
a న రి 

“జశదికో నానా సూర్యః క అన్ను స వాళ్యంలో బక్ భాగంగానే bf ద్వాద శా 

దిత్యులు నొరదియ పురాణ ణక గా సరాజిల్లారని పరమ వై జ్ఞ్వనికంగా గ మెాదించ 

వలసి ఉంటుంది. 

ఆర్ష విజ్ఞానం దృష్ట్యా నే'కాక ౨ధునిక విజ్ఞాని ంచ్భ ప్రా కూడా ఖగోళ ౦లో 

తోకచుక్కలు, అనేకరకాలె నవి ఉన్నవని. వాటిల్లో రకరకాల శ క్రులున్నవి కూడా 

క్కు తో చుక్క పొడి సే యెవరో వొక 

మవోప్రురుషుడో , మహాత్ముడి, గొపపరిపాలకుడో అంతరిసాడని లోకంలో 
ఆటో 

శ్ చ ~ f=) ళా ద్ర “2 oR ఇ ఆ న్ు వాడుకవున్నది. ? రసింహకని క లాంణతీర్థ మహమను గురించి వర్ణిస్తూ దుర్భిజాన్ని 

వున్నాయి. ఒక్కాక్కాష్పుడు బర్” 

_ 

సైతం కలిగించి లోకాన్ని సంమోధపరిక లేం చుక్క వుంటుందని యీ కింది 

పద్యం ద్వారా తెలియ శాడు. 

“ అశృవగ్గ నిపాథివాగ నమ స్త 
5 పాని 

సస్య సంపళ్సమృద్దియె జగ తియ ందం( 

బొఎలమె దురీ-. మొకయేయు పూర్ణ మగుచు 
o) 

ధూమేేతువు చిందులు |దొక్కందొణలి.” 

(నార 115. పు. 105 వ.) 

కాగా వివిధ అరిఫ్టాలకిం మూలకాల న ఏభిన్న భూమ కేతువు లున్నాయునిీ వరమ 

జానికంగా మన మామోదించక తప్పదు. రు 
రు 

వివిధ మన్వంతరాలలో సప్త్పబుషులు విభిన్నులుగా వున్నట్లు శాస్త్రీ 

యంగానూ, ఆర్ష వాజ్బయం దృఘ్టైనూ, పొరాణిగంగా నైతం మనకు లు 

స్తున్నది. స్వాయంభువ మన్వంశరంలో మరీచి, అత్రి, అంగీరనుడు, పులస్తు గడు, 

పులహుడు, (క్రతువు, వసిష్టుడు అసె మహార్దులు-స్వారో చివ సున్వంతరంలో జెర, 

వసిష్టపు[త, _్ట గంబి, కళ్యప, పాణ, బృహ సక్ దత్త, చ్యవనాత్రులు అనే మవార్లులు- 

ఉత్తమ మన్వంతరంలో గుగు వా వాసిస్టులు, ఊార్టులును, పార ణ్యగర్భులు లనే 

మవార్షులు- తామస మన్యంత రంలో పృథుడు, కావ్యుడు, అగ్ని, జహ్నుడు, ధాత, 

కొపీవంనుడు, అకపీవంసుడు అనే మహార్షులు- రై గత మన్వంతరంలో యదు ధుడు, 

వేదశిరుడు, హిరణ్యరోము:డు, పర్జన్యుడు, ఊర్జ్వబాహుడు, సత్య నత్రుడు, 

చేవజాహుడు అనే మవార్లులు- బాతు మన్వంతరంలో భృగుడు, నభుడు, ఫవన్వం 

తుడు, నుధాముడు, విరజుడు, అతినా ముడు, నహిమ్షడు, అనే మళ ార్డులు- వె వస్వత 

మన్వంతర ౦లో వసిష్ట, అ|డి, గతము, కథ్యప, భరద్వాజ, జమదగ్ని, విశ్వామి తా 

దులయిన మనార్దులు-సూర్యసావర్థి క మన్వంతగ౦లో గాెతమ, అజర, శ రద్వృ౦ంత, 

వాజ్మయ బువోధ్యయుని 
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"క*తివ, కాళ్ళుప, జె గలు అనే మపహార్దులు-._వ*. ౮ంవర్జిక మున్వంత రంలో మధా 
భి 

ఇ -6 ఇ” క ఇ 

తిథి, వసువు, సతు కడు, జ్, Cn సంతుడు, ము గ్రతీమంతుడు, సవనుడు, పొవ్య 

వనావానుడు అస నుప *రులు బగం*సొవరి వ సున ౦తరంలో రాను బాం. 
యె రం ఏ ) ¥ 

ఆవ్ ఇ a జో య న నా ఇ గ. 

ఆయ, దీ పిమంత, బహు శుత, భర ద్వాజ, ద డి (అశ తామ), అస మనారులు 
అలి (1 లి 

అంగ ల లో ద ౬ నెం ఇ 
ఉన్నారు. ఇ దకధంగా ధర్యసావర్షి? , ర చ్య, భి చ్య గ్ నన (ఏంత రాలలో సఖిన్ను 

ఆధ రక టా వినా ఇ ఆన ౮ 
ఓ! ర గరి wo ఆ. 0 థి 0 జా , లెన ఇప్కరులు ఉన్నట్లు (పా న |గంఖాలు ౩ న్నాయి. ధ్ సై: సూర్య 

సావర్ణి ర్ మన్వంత రాలలో ఒకి దానికి మారుగా మేరు సావర్ణిక మసం త రాన్ని 
యై a 

కొందరు ఫరి|గ మాంచాగు, కంగా సిలిధ మన్నం రాలలో ఫిఖిన్న నవ బుషి 
0 

మండలాలు ఉన్నట్లు మనకు “ట*ల్ల మవుతున్నది. 

మన్వంత రాలలో ఫిఖిన్ను లైన స ప్రమహార్తు[కు స్టే స్తానం వున్నట్లుగా ని మనువులకు 

కూడా ఆ స్థానం శాశళ్ళగం'కాదని “తెలు స్తున్నది. అంశ వై వన్వణ మన్వంతర 

మన్నది వొకటున్నదిగ'దొ |! ఆ మను స్థంనంనుంచ వై వన్వతుణ్ని తప్పించి సమర్లు 

జైన మరొక వ్యక్తి ఆ స్థానాన్ని పొందవచ్చు నన్నమాట. గృవాగోధి 

మోాహాొనుల నం'భాక గా సంద రృ ౧లొ “అట్లు గావున: దతృలంబు నాకు నొనంగి 

ధర్మమూర్తి ! వై వస్వత పదధ్యంసీ ! పాలించపే యని గృవాగోధి సల్కాన గని 

మోహిని యిట్లనియె.” (నార, 28. వు. 218. ౫.) అని నరసింవాకవి పుర 

సడంద్యారా వై పస తొదె మును పదాలకు కాదు, వును సదనస్థ్ముల్తై న ,వెవన్యతాది 

మవార్షులకు “సాం పి భష్ట్రన్వం తప్పవని సెలియ జే శౌడు, 

'దేవిధంగా కుబేగా డొకోదున్నాజని అనేక (గంథాలద్వారా ను|వసిద్ద మైన 

విషయం. కాని స ప్రబుషుణవలెనే కుబేరత్వానికిస్తతం మాగ్చు వుగ్నగని 

నారదీయపు రాణంవల్ల తెలుస్తున్నది. న ్దముషులు మన్యంశ'రాలలో మారగా 

కుబేరుడు కల్ప్చొంఛచంలో మాగశాడనీ నారదీయపురాణం "పిరొంటున్నది. 

కల్యాణతిర్థ మప ంమావర్డ, వలో నరసిం పాకఫి “కల్య్యాణతీర్థ తీరంబున ధనం బొకనికిం 

జాలున ట్ల'"సంగినం గల్బాంత రంబునం గుబేరుండై. జనించు” (నార. 184. 105 వు, 

178. వ.) అని "వఏర్క్కానడం ద్వారా కుబేరత్యంసై తం శాథ్వత౦'కాదని తేట తెల్లం 

చేశాడు. అసలు నరసింవాకవి పేర్కొనని ఆర్ష విజ్ఞున రహస్యం మరొకటి వున్నది. 

కుబేరుడు వొర్కాటే ధనవంతుడుకాడు. 'దెర్జన్యంతో రాకునులనే కాక పివిధ 

చక్రవర్తుల నందరిని సైతం వోడించి ధనరాసులను నిలువ పనుకున్న వాడు 

“ కుబేరుడు”. నిజానికి ఆర్ష విజ్ఞానంద్భ బ్యా రుబేరుడంకు “ దుర్దనవంతు డని 

అర్థం. ఈ దృ ఫ్రా 'నే స్యర్మ పథంలో సవ్యంగా మహ తృరమెన సంపదను (పోది 

చేసినవాడు కుబేరుడు కాడు. సుబేరు డగబడుతాడు. ఆర్హపిజ్జానం అడుగంటిన 

కారణంగా యీ కుబేర, సుజేర వీఖిన్నశ్వాన్ని (పాచీను అవరూ గుర్తించలేదు. 

మహామథన సారామృతం 
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మంత శా సాది విశేషాలు 
అట 

“కరం (పథాన మమృ తాజరమ్” (నార, ఏబివ్. పు. 29. వ.) అని ఉపనిష 

= > nT గే నస స క క్ 
ద్వాక్యం బరొ్కొాన్నట్లు ధ్వన్యాత్మ కాలు, శ బాత కాలయిన వర్గాలన్ని టిని మనం 

మామూలుగా అక రాలంటున్నాం కాని అది యచార్థం కాదు.  “అకారాదితకా 

రాం-తాః నరాః అన్న వాక రం (పశారం అతర శబ్ద మన్నది యేర్చడిందని కొంద 

రంటారు కాని అది కూడా యదార్ధం కాదు. వర్షాలన్నీ అతురాలు కావు. కరాలు, 

య న్ వ ర్స్ + గ ద్ర ర 
అశ రాలని ఆర్ష విజ్ఞానం ద్భజ్లా వర్ణాలు ద్వివిఛాలు అమృత ద్ది లిగించేవి 

మాత్రమే సార్థకమైన అతరాలు. తద్భిన్నా ల్లైనపన్నీ నామమా వపు అకుర్నాలెన 

కరాలు. అయికే అమృత బీజాలు కానటువంటి అదరాలు శ క్షీరహా తాలని చెప్ప 

డానికి బొత్తిగా అవకాశంలేదు. తరంశానిీ, అకరంకాని 'యే వర్ణ 

మెనానకే శ క్రివంతమైనరే. ధ్వన్యాత్మక మైన శబ్దం శక్తివంతం కాగా, 

అదే ధ్వన్యాత్శక మైన నిశ్శబ్దశ క మవహోళ క్రై వంత మెనది, కాగా, పివిధ 

శబ్దాత్మకాలేన విభిన్న మం|శాలకు, హ్ఖిన్న శరులున్నా యన్నమాట 

యచదాగ్గం. వ మంత సిద్దిలోనై నా, మానసిక జవం మవేళ కై వంత మైందన్న ఆర్ష 
థి (6 రా ఆరి యా య 

వీజ్ఞానద్భ షి, ఆధునిక వై_జ్ఞూగ ద్ర దృక్పధంలో కూడా వి సమ్మత మైన ద. అనంత 

మం|కాలతో, అపూ శక్తుల శాలవాలాలై గ, వేదాలను (పతి వింటించిన 

పురాణాలలో వివిధ మంతళక్తుల (వన క్తులుండ డం అబ్బు”౦కాదు. విష్ణు, (బహ్మై, 

మహేశ్వచాది 'దేవనలంి రికీ స్భిన్న రావతసు ల ల్లరకూ, ఉన్న ఆయుధాలన్నీ, 

బహుళ మంతశ కి సంభరిణా లే. నరసిం హూకఠవి రత్నావళి వృ ళాంల సందళ్ళు ౧లో 

“ రావసీ నిజమందిరంబునంగల నకలధనంబులు సం గహంచుకొని ఖరేణురూవంబున 

[బావ్మాణునిం బై నిడుకొని రాజపు| తియన రఆన్నవళి నద్భుళ్య కగణశ కం 

దోడుకొని తృతీయ ముహూర్కంబున శంక రాఒయమున కరుదెంచి, -కాశీపురంబు 

చూపి యిది పాపశరుకుఠళార౦బు ” (నార. విర, వు. 144. వ. అని రాతసివల్ల 

“ఖరేణురూప అద్భశ రిక రణశ ర్తి ' మం|గ [పయోగాలను చూపించాడు. ఇదే 

విధంగా కాశీరాజు పుతికను కొండిన్యున కిచ్చి వివాహాం జరిపించిన సందర్భంలో 

రాక్షసి కరణిరూపం ధరించి రళ్నావళిని నిజపురానికి తోడ్కొనివచ్చిన సందగ్భం 

గాను, వివిధ మంళ, తంర పిద్యల [పథావాలను చూపించినట్లు "పేర్కొన్నాడు, 

అయితే మం(తో పొసనలో, సన్మం[ళోపాసనలు, దుర్మం[తోపొననలు, యెప్పుడూ 

వుండనే వుంటాయి. నరసింహకవి కలియుగ ధర్మాలను వివరించే సందర్భంలో 

“* ద్విజాధములు నారాయణు వర్జించి దేవతాంశర సేవకులై యుందు. 

దుష్ట [దవ్యంబుచెత దుర్తారాధన కీయలు హారి బాపబజ్యలగు నృపద్విజులు (వాణి 

హొంసచే( గావింపుదురు. శ్మశాన 'దేవతార్భన ౦బు శేయస్మ్కరంబని యొనరింపుదురు. 

వాజ్మయ మహాధ్యముని 
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వారి పద ౨బెఖుంగక యహోేరా[తంబు ఫోగరపూరరులై. నగలు. వర్తింపురురు. 

నాల్, 114. wy. 181 వ). అని వామాచాగపరమెన కష్ట కాన సూజణను గురించి 

“పేర్కొన్నాడు. పొర ణక శిపుడు (పట్ట దుణ్ని మ వయోగావలతో బాధించినపుడు 

రాతన | చాప్మాణులు అనేక అభిచార్మకీయలు బనినట్లుకూడా వర్ణించాడు, 

వివరికి దైత్య యాజ్ఞ క్కులెగ మాంతికులు పావ కో దిత మెన శ్రీను సైతం 

(పప్టోదునిమీన |పయోగించినట్లు నర సీంప*కవి ఏర్జించాడు. (చూ. నాగ, 182. ము. 

మొదలు. 494. వు. వరకు.) (శ్రీకృష్ణ, బాజణాసుర యుద్ద? మయంలో వారుడు 

(శిశిర ఘోరమూ ర్తియైన ఉగణ్వరాన్ని నల్చించగా దానీ నతిశీగ *బ్వరాన్ని 

కల్పించడంతో వారి హారించాడని నరసి: వొర వీ పేర్కొన్నాడు. (నాగ, గప. పు. 

969 వ). ఈ సందర్భంలో జ్వరీకరణమహామం, |పయోగాన్ని, దానికి విరుగు 

డుగా నిలునగలిగిన శీఒలీమం[త (పయోగాన్ని నరసింవాకవి విన్నస్ట పరచాడు. 

బాహ్మణ వృళ్తాయు వర్ణనా సందర్భంగా శాకలాపుగంలో దురాచారు డైన 

| జబావ్మాణునికి లభ్యమైన వేళ్యాకాంత అనేక వశ్యమోవహాకాలె న జొవమధాలు 

| అతని భాగ్య్టనుంచి, అత సి ఒునన్ఫును బడి చి వశ్యం చెనుకొన్నట్టు 

"పర్కొానడం జరిగింది (నార. ౨42, వు. 260. స. 'మోాహినీరాజుల సంభానణ 

సందర్భంగా “ తగ్ గశీకర ణొమధాంగ౧ఎములడుగ ( (నార. 230. స, 209. ప.) 

అని వశీకరణ బఒషివథాల వివయల మేర న్నాడు, అయితే ఒక యోగిని యిచ్చిన 

వశీకరణ  జిపధాలను ఉపయోగించిన విధాన్ని పేర్కొని యిటువంటి 

వశీకరణిధ (పయోగాంవల్ల వివిధ రోగాలు సంభ విస్తాయంటూ “ఈ చూర్ణ ౦బు 

తీ రంబులతో. గూర్చి భర్శకు( (దాఫించిన, వాండు నీ దానుండగు నీ గక సీవు 

గళంబునం చాల్చిన నిఖల వశీకారం బగునని నియోగించిన నేను నట్ల శాసించితి. 

తన్మహిమవచే భర్త దినదినంబును గృశియించి ముఖంబున (వ్రణంబులు పుట్టి 

త్మద్వణంబులం | గిమిసహా | సంబులు వొడిమ స్టచ ర్యావలిష్టుఎ డై (యుండి నన్ను 

;లిచి నీ చాసుండ నైతి నన్యగ్భృవాంబుల ౩౮; నన్నుం గటాతీంపచే యనిన నేను 

దద్యోగిని విన్ననించిన యువళమనా;:ఢంబు దెచ్చి. స్వస్థునిం జేసితి నంత.” 

(నార. వీవ1. పు. 205. వ.) అని నరసీంహకపి నివరించి యీ దుష్తైప ధాలకు 

విరుగుడుగా పనిచేయగల సడొషధాలుకూడా వుంటాయన్న నంగతిని మంత, 

తంత, వెస్ట్, స్తాలరీత్యా సూచించాడు. 

రుక్మాంగద చరిత విశేషాలు 

Cow NN M8 జగ Dy 
రుక్మాంగదుడు నిషుభక్కులల్ చాలా గొప్పవాడు, పెక్కు రాజ్యాలను 

జయించినవాడు). అనేకమంది భార్య లతో నుఖభోీగ లాలను డె నవాడు, 

మహామథన సారామృతం 
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చం[దవంశపు రాజైన యయాతి దేవయానిని వివావాం ఎబుక్'నణ౧, అనంతరం 

చేవయాని చాసీమయైన శశి ర్నిష్టతో సంగమంచేసిన కారణంగా శుక శాపానికి గురియై 

వార్లకారన్నీ పొందడం, ఉవరె శి ధర్మసూ “న వీివలణతో శుకుని అను గిహాంన ల్ల 

పుత యౌవనాన్ని యయాతి స్వీకరించి. చీళకాలం శృంగార[వియుగై, సకల 

భోగోపశీవియె జీఫించి తనకు యౌావపనాన్ని అడీగిన వెంట'నే యిచ్చి వెసిన గును 

పుతు డైన పూరునికి తన యాోవనాస్పి తిరగి యిచ్చు రాజ్యపల్టాభిపి కుని చేసి, 

ఆ[ళమవాసానికి వెళ్లడం సుపసిద్ధమైన కథ. (యుయాతి జీవితంలో అ'కాలంలో 

వార్షక్యం రావడం, న ప్పుతుడైన పూరుని యౌవనాన్ని తాను పొంది అనేక 

సంవత్సరాలు శృంగార పియు డై నుఖలాలనుడై జీవించడం శఐలం దేవయాని 

తం డియైన శ కా చార్యునీ శాపాను గహాలవల్ల సె జరిగింది కాని, నవాజంగా జర 

లేదు. కాని రుక్మాంగదుని జీవితంలో, ఉన్లేళపూర్వకంగా |బహ్మ విశిష్టంగా 

సృష్టించిన మోహిానిని మంగదరనగ సీమనుంచి పరి: నంచి, ఆమె మోహానికి 

లోనౌతాడు. నిజాని కప్పటికి రుక్మాంగదుని కుమారుడైన ధర్మాంగదుడు యువకు 

డై_నాకాడు. కు[వాడు. కాని రుక్మాంగదుడు వార్జర్యుదళలో నే మోహినిని 

పరి! గహిసాడు. సప్తద్విప పరీశ భూవలమాన్ని పరిపాలింప సలసిందిగా తన 

పు[తుడైగ ధర్మాంగ దుడిమీద రుక్మాంగదుడు భారం పెడ తాడు. అయి తే 

జగ న్నోహినిమయైన మోహినితో వివహారెంచడానికి తగిన యొవనళ క రుళ్ళాంగిదునికి 

లేదు. కాని ధర్మాంగదుడు తెచ్చిన మణుల కణంగా రుక్మాంగదుడు, యౌవనం 

పొంది చిరకాలం భోగా లనుభవించినట్లు క నిపిస్తున్నది. వృద్దుడైన గుక్నాంగ దునికి 

యౌవన పాప్తిలో యయాతి చరి భలోవలె, యెటువంటి శాపాను గహాల 

(పసక్తి లేదు. “నీవు సుతుండ వైన కతన నాకు నీ జగన్నోహ్నియైన మోహినితోడ 

వీిహరింపంబున రెవ సపొప్తి ప్ యయ్యొడు. మను. రలోక ౦బున వృద్దువకు నుర-ఆాను 

రాగ ంబుగలుగుట పోన్యకరంయి. మేనుజీర్షం బయ. శిరోరువాంబుల? బలిరంబువొడ మె. 

జీర్ణుండ నై న నీచే నజీర్లుండ నె భోగంబు లనుభవించెద. నేనీ కాంత నాకాంశంబు 

విడిచి నాకాంతయై వచ్చుటంజిసి భవద్చాసు గుస్తుండనై బె నిర్భరదివ్ద నదీ 

తటంబుల విపహారింతు నీపురం ధి మ త్చొాణంబు. దివ్య కాంత. పఏతన్నిమి త్తంబుగా 

దేవతలు ఖేడంబునొందుచుం జనిరి. దీని నంరక్షింపవలయుననిన తండి వాక్యంబులు 

పని యుపచారంబులు గావింప నాజ్జూనువర్తు ల నియోగించి రాజ్యభారంబు 

వహింపు చుండ.” (నార .శిక్లి. పు.809.వ.) ఆర్ష విజ్ఞానులెన రుక్మాంగద, ధర్మాంగ 

దులు కెవలం తమ మహ త్రరాలెన మణుల శ కుల వల్ల స నిత్యయౌవన, శక్తులను 

సముపార్దన ెసుకున్నట్లు అర్థమవుతున్నది. విధిశావురాధిపతియెన రుక్యాంగదుని 

కుమారుడు ధర్మాంగదుడు తం|డిని మించిన తనయుడు. న్పష్పద్వీపాలను సైతం 

వాజ్మయ మహాధ్య ముని 



గుక్నాంగద చగి| త్ర గి ఛేసాూలు CLXi 
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జయించి సరీపాలించ గఖ సమర్జుటు ధ ర్మాంగదుడు, ముదు మిక్కిలి పిశ్ళ వాక్య పరి 

వాలగుడు, గాకా ంగదుడు అగల/.ర అచంచల మవోనిషుభ గ వతనీషముడు. రుళ్నా౦ 
Wp LD జారి (5 © ౪ 
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గదు;గ్నీ /ష్ముథ క నుంచి మరలించి, అగని ధ్యంసనార్ల మె (బహ్మ ్హసూహూనిని 
భే D0 

అరి శ లం 

సృృ్ట్ంచి డ్ గనం ఉపదేశించి పంపిసాడు. మోహినీ రుళక్యాంగదుల పవీవాపహాం౦ 
అ 

జు ప! 
(8 

అయన అంగం వాగు § లు “దంల 28 జం టం గై (సవా కిచ్చిన నూట (వకారం 

దు కరగ ముసి గు (నఅం౧క థంగం కలిగించాలని విశ్య| పయశ్నం చేనుంది., 
yy టం ల ' వాటి 

'మోాపిని కోరక 'మేరం, నవ ద్నీవ విపుయె, పిళ్ళ వాక్య పరిపాలక్కుడె తం డిని 
ఆంజ ర. £) రా న 

మించిన కొడుక సినించుకొన్ని ధ'6*,౧గదుణ్ని ౧) ఇర్చాంగదుడు వధించడానికి సననం 
గ) వ్ రా 

1౧సీద్దుడువు తడు తవ్చ, విష్టుసర మైన పాద కీ (వతినిస్టను సనర్టించ డానికి మాతం 

౧ యు'దించడు.  మోషాని కీరగ[|పశారం, ధి ర్మాంగదుని వధకు రుక్మాంగదుడు 
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సంసిన్టుడు రాగా, అతని నిషుభ . తన్చరవకు (బప శ్రిది దేవతలంతా ఆశ్చర్యపడి 

(పగరయ మై యిటువంటి ఫవరణామం జరుగ గుండా సంర తీసారు. ఈ రుక్మాంగదుని 
bh, 

చరిత సెంఫి లీ సత వి ంత్రుల శీనిళం గరువ గు జరిగినటు క నీపిస్తున్నది. రుళ్చాంగదుని 
, f (1) వం 
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భార్య అయిన సంధ్యా 4 ము 93 సిని అనునయి౦ ;) సందర్భంలో 

శి a 

“pr సువ మొన లింప భర్య యాత 

నిను కాగ క్రైం బాటించ యూచరించి 

MOC పోీయిణ్య లో? బు లమితక రీ 

RD సగ గివో లె, బస త యగుచు.” 

(నార, ౨94, పు. 102. వ.) 

అని సావి్యతిని ఉపమాసంగా పెర్కొనడం. ద్వారా, సాని|తీ సత్యవంతులకథ 

గుళ్యాంగదునిక ౧ టీ ప్రాచీన మైనది నీ నరసివాంకగి తెలియచేశాడు, 

రు క్ళృంగదుసి కుమారు ణన ధర్మాంగదుడు తనకు తొమ్మిదవ యేటనే 

మప బల వరా[గమవంతు డ్రై మలయపర్వతంమీద వున్న విద్యాధరుల్ని యుద్దంలో 

గెల్చి మణులతో" సవ* అ సొద్యాధరుల భార్యలను తీసుకొనివచ్చి మోహినీకి _సైరం 

(ధులుగా సియమించాడు. సామాన్యంగా మణి శయమని ముఖలు (తి సంఖ్య శే 

పఠమితాలెసట్లు | పసీద్ది. అవి కెిస్తుభం, చింతామణి, శమంతక మణులు. ఇవికాక 

సూర్య కాం మణులు చంద కాంత మణులు “వేరుగా విశేషంగా వున్నాయి. కౌ స్తుభ 

మణి ఫిస్టువు ధరించేది శాబట్టి దానిని ధర్మాంగదుడు తీసుకొని రాలేదన్న విషయం 

స్పష్టం. ధర్మాంగాదుడు +! చ్చిన మణులలో విథిన్నా లెన అపూర్వ శకివంత్నాలెన 

సెక్కు చింతామణులు తిచ్చినట్లు స్పష్టపడుతున్నది, 

మవేోనుథన సొ 'రామృళశం 

N—xi 
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కాని ధర్మాంగదుడు అయిదుగురు విద్యాధరులను గెల్చి విభిన్నాల మహా 

త్రర ఛ_క్తివంతాలెన అయిదు మణులను తీసుకొనివచ్చి తండి పా వాలముందు 

వుంచినట్లు నరసింహకవి యీ కింది విధంగా వరించాడు. ఈ వర నవల నే నాగ 
య ౬ం లం న్ 

శ తావృత మైన భోగవతిని జయించి, అయుత సాగక న్యలను, ఫణిఫణా రత్నా లను, 

యింకా యింకా అనేకానేక విజయఫలాలను తెచ్చి థం, డికి సమర్చించినట్లు "ఎప్ప 

పడుతున్నది. 

“అప్పన దెచ్చె విద్యాధరుల జయించి 

మణులేను నిజళ కి మహిమ నొకటి 

హాటకమయ లకకోటి పదంబగు 

నొకటి సవా|స శతో త్తమ పట 

దాయకం బీెొక్క-టి తారుణ్య సంపద్వి 

ఛాయక నవసుధథా ధార లొలుకు 

నొకటి గృహ (పధానోత్కట ఛాన్య సా 

ధనమయి కీర్తిని దనరు నొకటి 

వ్యోమగమనంబు నొందించు నొరవు మెజయ 

నట్టి మణి రాజములు దెచ్చి యధిక శౌర్య 

ధనులు విద్యాధ రా|గ్రణుల్ చారు ను 

పూర్ణ నే తాంతల్రై తదంభోజ ముఖులు 

వెంటరా ధర్మాంగదుండు రుక్మాంగద కితీళు పదంబుల వై (వాలి వీర యేవురు 

విద్యాధరులు మలయాచలంబున పీరి జయిం చితి వీక్నింపు మేత ద్భార్యలు నెరంధు 

లయి యూ మణులచ మోవానీకాంత నలంక రింతురు. సర్వము (వదంబులై పున 

"ర్యౌవన దాయకంబులె యుండు నీ మణులు దాల్చిన జీర్ణ వంతులేని లావణ్యవంతు 

లగుదుగు. ఈ మణులు వళిపలిత నాళకంబులు, వస్త్ర వార్మ్య నువర్ణాది చింతిత సిద్ది 

మూలంబులు. చింతానుణులే కాని యితర మణులు గావు. గంధర్వులు నేనును 

ముప్పది దినంబులు రణం బొనర్శ్చి నీ తేజంబున జయించి యప్పన గొ-టి. వను 

సము[ద్రంబు (పనేశించి సము దగర్భంబున నొక యేండు నర్షించితి. నాగళతావృత 

మైన భోగవతి నిర్జించి యయుత నాగకన్యలం గొనివచ్చితి. ఫణిఫణా రత్నంబులు 
'దెచ్చితి. నచ్చట దానవ మందిరంబున 'కగి యెనిమిది వేవుర చానవీ కన్యకలనానా 
రించితి. శతకోటి రత్నంబులు దీపార్గంబుగా నాపాదించితి. యుష్యుత్చ'రా [క్రమ 

పొలితుండ నె రసాతలస్థితంబగు వారుణ లోకంబు చొచ్చి పరుణుంగాంచి | బతుక 
వలసెద వేని మా తండి యౌాజ్ఞం దిరుగు మనంగ నలిగి యుద్దసన్నర్గుండై యొక 

వాజి య మవోధ వ్రతుని 

లో 
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లు 

వత్సరంబు పోనె. అతని నారాయణ" న్త్హ్రంబునందూలించిన సమీర వేగంబు లె 

పీజితచం ద (పభాభోగ ంబులై. యొకొ : క్ట ౦బు శాషమం గ్ర నృణతోయంబులు 

"లేక (బతుకు తురంగాయుతంబును బుష్క రానుజ యైన (తిలోక సుందరి యగు నొక 

కన్యను భా-ర్యార్థంబుగా సమర్పించ. “నార, విరర్ 256. పు. ఏ)8. ప, 819. వు). 

ఈ సందిర్భాన్నిబట్టి ఆ యా మణులు యెంతటి మహత్తర శీ వంగాలో 

మణిధార ణా [పభావంతో రుక్మాంగదు జే విధంగా (పవ్ఫష్నాడె నా పున ర్యౌవన 

వంతు డయ్యాడో స్పష్ట పడుతుంది 
రు 

వూర్వజన్మలలో యెన్ని జన్ఫలలోనై నాననే చేసిన యెంతటి ఘోరాతి 

ఘోరాలైన పాపాలనై నా పోగొట్టి పవి తాత్ములుగా చేయగల శకి “పూర్వ 

దుర్గతినాశినీ” మం|శానికి వున్నదని మన మహార్దులు పెర్కొన్నారు. ఇదే విధంగా 

[పబోధనిమైన కా్టీక శుక్లెకాదశినాడు యధావిధిగా ఉపవనించి విన పర్బన చేస్తే 

యెంతటి (బహ్మహత్యాది పాపాలై నా నశించుతాయని నరసింప*వ వి రంళబ్బంగ 

దుసి ద్వారా మోహానికి యీ | కింది పద్యాలలో వివరించాడు. 

“అ'క్లేశకరము కార్తిక 

శు క్రైకాదిశి యముండు చూడ వెజచు రో 

సక్తి న్నాయండై. హారి 

విక్ష బులను గావ(గా దవిలి మేల్కూనంగన్ 

| బహ్మ్ సా తది ధరు_సర పాతకములు 

కామచాగ కృతంబు లై కలిగిన యవి 

మైన విలయంబు నొందు నన్యూనమహిమ 

నిది (పబోధని యం డు యతీంద వరులు. 

(నార. 270; పు. 28, 29. ప. 

(పహ్తాద కథా వైశిష్ట్యం 

భాగవతాది యితర పురాణాలలో వున్న (వప్హోదుని కథకు, నారదీయ 

పురాణంలో వున్న [పప్టిదుని కథకు మౌలికంగా కొంత భిన్నత్వం గోచర 

మవుతున్నది. (శ్రీ మవోవిమ్టువు ద్వారపాలకులై న జయ, విజయు లిద్దరూ 

మునులవల్ల శాస గన్ట్లులె రావసులుగా జన్మించిన వషయం ను పసిద్గం. కత 
౧ _ థి— (ఈ థి 

యుగంలో జయ నిజయులు హెరళ్య్యాతు, హారణ్యుగ శిపులుగా జన్మించి, బ్రహ్మకు, 

మహేశ్వరునకూ భక్తుల మవోవిష్టువుపట్ల |త్రికరణశుద్దిగా _ పిద్వెషభాచాన్ని 
వహించినట్లు అనేక [గంథాలవిల్డ మనకు దో్యోతక మవుతున్నది. అయితే నారదీయ 

మవోమథన సారామృత ౦ 
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పురాణంలో మాకం, హిరణంక శివునకు ఆంగరంగికంగా విషుభ క్షి వున్నట్లు 

విష్టుభ_క్షి లేనివానివలె అశడు వైకి, అతని జీవితకాలం మొత్తంలో నము విద్వేషిగా 

నటించినట్లు అనేక గంగర్భాలలో స్పస్టంగా పేర్కొనబడింది “ఇట్లు వివిధ 

భోగంబు లనుభవించుచు భో క సారి యని లోనందలంపుచు సశ శేషత్వ ద్భష్టి 

జనిత |పీతిం జనింపంబడుచు, బావ్యుండునుంబో ౪ బావ్యాంబున మాయానాటక 

సూ|త్రంబున నడపుచుః జార్వాకుండునుంబోలె దేహాశ్మాభేద సూచక (క్రియలు 

గావింపుచు( గ. శికివృ తీ కామినుఎంగ్యూ కబ్బ౧బు లోొనర్చుచు, “కాము షు 

సుఖాలాభీ యనుచు నొకానొకచోటం బల్కుచు జగంబు శూ? గ శేవంబని మాధ్య 

మికుండునుంబో ల నుచ్చరింపుచు, బహి ర్రేశంబున, సేష్ట్ర వస్తువులు చూడని యట్లుండి 

హృదయం బున భావించు యోగియును వోళ సర్వంబు నంతరం గంబుననే 

చూచుచు, చాప్యాంబున లేదని యాడుచుో ......... “బావారంబుగ దైత్యుం 

ఢడంత రంగంబుసం బరమ చై_ప్పవుండై వ_ర్దించు నమ్మాయావివలన్. (నార. 192, 

485. పు, 176. వ.) అని వొకటికి రెండుసార్లు హి రణ్యకి శివుని ఆంథతగ౦గిక నిష్ట 

భక్త గురించి స్పష్టంగా ఉటంకించడం జరిగింది అనంతరం తు, పుతుడై న 

(పవ్లదుని మహత్తర విష్ణుభ కి గురించి హిరణ్య! శివు డాంతరంగికింగా యెంతో 

నంతోషపడినట్లు యో [కింది పద్యంలో నరసింహకవి మరింత విస్పష్టంగా 

పేర్కొన్నాడు. 

సంపూ ర్థ క ళాలట్మీ 

సంపన్నుండై న సుతు నిశాచరపతి వీ 
కీంపుచు నానందము నను 

కొంవయు నుప్పొంగ. బలికెం గడు మన్ననతోన్ , 

(నార, 464. పు. 89 ప.) 

అం లేకాదు నరసింపాక ని హీరణ్యక' శివుడు హరిఖ క్తి విడిరి'పెట్టవలసిందని [పహ్లోదుణ్ని 

మందలించిన సం'ర్భంలో పవ్హిదుడు తం|[డితో మాట్లాడుతూ, అగలు హిరణ్య 

కశిపుడు విస్ల ంకతోనే సంజనితు డై నట్టు పవ్షాదుని నోటివెంట నే చెప్పించాడు. 

“దై త్యం్మద | యిన్నియు. దగు. (దిజగజ్ఞయ 

నంపదనీకు; నో సామి; నేడు 

(పాక్ళతుండవు నీవ వరమాత్మయైన యా 

హారి నిజాంశంబున నవతరించి 

యిట్ల యు ౦డకయున్న నీశార్య మీళ క్తి 

యో మ హైశ్వర్యంబు "నేలకలుగు; ” 

(నార, 461. పు. 76. శః | 
వాజ్బ్బయ మహాధ్య తుని 



(పవ్లాద కథా వె శివ౧ం CLXV = లు 

విష్ణువు ఒనకాదులకు మోప పొ అ ఛెౌసంనగురిం చి సిన రించిన నొంది ర్భంలో పిష్ణు నే 

రావసులు బాహ్యంగా కుద్భష్టి, ఆంతరంగికంగా విష్ణు భ4 కలిగిపుంటారన్న 
భావంతో “దీవించి బాహ్య కుద్భష్టి సమ్మతి మైన మత మునిం |బీయఎ౫మస్టితి నవాంచి.” | లల ర _ థి 
(నార.41.పు. [00.3.) “అవై సవులంబోలె నాయందు క్వేషంబు. గాఫింపుచుం 
గవటంబునం దిరుగుచు, జిత తిలో శాధిపత్సులే జగ శ యంబున ఖ్యారతినొందుచు( 

దామనులు తగ వారన తావ మసో పాన చరణులై వారలకుం | బత్యయంబుగా 

[బవ్మా రు దాద్యువా సి గా గావింఛా వారలవలన బవు వరంబులు గా?ించి య 'త్య్యా 
పాం (2 we oe Ee . 78 లెవ్రళర్వ పరాఇమ ప యోనీధులై ఫిరోధులుంబతె నటించి మశ్చ చాంభ్ జంబు 

లం దెదరు. బాహ్మాంబున ననురతాఖ్యాతికై నురల బాధించెదరు”. (నార. 417. 
(a 

సె 101.వ.) అని పేర్కొన మేకాక యా మాయానాటక నూ తంలో నిష్ట 

[పయోజనాయత్తు లై బయ సి జయులు రాగొనులుగా జన్మిస్తారని భిమ్ష వే 

చెపుతాడు 

|పఫ్టదుడు పు "ర్వజ;గ్ధలో ధగర్భావన, లుగ నే పేరుతో వే, చేదాంగ వే తై 

ఒకానొక పండి స్లో యశోనిధి యె: ధర్మ బంధు నే మునీశ్వరుణ్ని వా? (పతి 

వాదాలలో గెలువగా, అగ డాగపొంచి, వై త్యకుల ముఖ్యు డవవుతానని మొదట 

పండు అశు తిరిగి ధర్మః వకేదఫితుడై |బస్ళా [ద్యారూపు జైన ధర్మవత్సలుణ్ని, 

అకాగంంగా శపించానని బాధపడి, రా షవసముఖ్యుడ వె నప్పటికికూడా (బహ్మూవిద్యా 

క్స్ నేర సరిఫార్దుద వై ba పలుకుతాడు. ఆ ధ ర్భవత్సలు డె హీర ణ్యక శిప్రు 

నకు కృతయుగంలో పవీదుడై పుడ "తడు. జయఫిజయులు పరాకు, బారిణ్య 

కళశిపులుగా సంజనితు లయ” క. గతంలోనే బర నబడింది. | తే తాయుగ ౦లో 

ఆ జయ పీజయులే రావణ కుంభకర్ణులై. పడే, ధర్భవగ్సలుడు విఖీనణుడుగాను, 

ద్వావరయుగ; లలో శిశుపాల, వంతవ। కులై పుడి బే గగ ధర్శవత్సలుడు సవా దెవ్వు 7 

త_బోధ నిగూవణం చేస్తాడని విష్ణువే పలుకుతాడు. ఈ కృత, |తేశ, చ్వావర, 
కలియుగాలలో తాను నరసింహ, "రామ, కృష్ణ, కోల్కి నామాలతో అవతరించి దుష్ట 
సంపశిరం చేసానంటాడు. గలి అవతారం సంభవించి, దుష్టులను నంవారి ౧'చేది 

కలియుగ చతుర్ధ పొద౦లోే నే, నగరనింహావశారానికి సు రవ? విష్ణువే నరాహావ తార 

మెత్తి పారణ్యామబ్ని సంపహారించిన విమయం విన్పష్థ్ట ౦. హిరణ్య శివుడు |తేశా 

యుగంలో రావణాసనుగుడుగాను, ద్వాపరయు?'ంలో శిశుపాలుడుగాను, జన్మించి 

రామర్భృష్టావ తారాం ఇత నంవరింపబడ తాడు. అతనికి పునర్జన్మ తిరిగిలేదు. అంతే 

కాదు. కృష్టా శయం ౫ ; | కోధంబును, కృక్టా[శయంబై న న కామంబును 'దె ద_త్యు 

లకు గోపిక లకు మో క్ష పే*తువు” (నార.509. హు .279 వ) అనికు డా విస్పష్టంగా 

వక్కాణించడం జరిగింది. నామూలుగా భాగవతాది [గం థాలలో కారణ కశిపుడు, 

మవోమథధ న సారామ్భుతం 



CLXVi నార దీయపురాణ అమృ తనవనీశం 

మహోద గుణై, తన సభాస్థతిలో వున్న ఒక నంభంలో విష్ణువును చూపవలనిందని 

(పన్లోదుణ్ని అడుగగా ఏష్టువు సరసనీంవోతారంలో అవతరించి హిరణ్యకశిపుని 

నంవారించినట్లు |పసిద్ద మైన విషయం. భాగవతాది (గంఛాలలో (పహ్హోదాదు లందరికీ 
య (గాల య 

న రసీంపహోవ తారంగా నే విష్టువు మొట్టమొదట (పత్యక మవుతాడు. అయి తే 

నారదీయప్పురాణంలో దీనికి భిన్నంగా హారి ణ్యకళి పుడు (వహ్హాదుణ్ని యమయాత 

నలు పెట్టి నాగపాళబద్దుణ్ని సి, సనము[దంలోకి _ తోయించినపుడు 
ఒడ ASN MAR రాస MM అ జగ అ అద్య 1 ఇద 

పిస్టువు (పట దునిక్ విషం స్వరూపుడుగా నే [(వత్యశమె (పప్తోదుణ్ని అనునయించి 

వరం వేడుకోమం పే నీ పొదారపిందాలు చూడడంకంశు నాకు వేశే కోరిక లేవని 

|వపహ్హోదు డంటాడు. చివరికి విష్ణువు [వప్పిదుణ్ని మాళలడ్ము స్మామాజ్య పట్ట 
క ల కో he: చ an (వి ఆర లి నీ 

భ|దుడుగా అనుగహించినప్పటికీ (ప్రహ్లాదుడు విష్ణువద భక్తి తప్ప పెరొకటి కోర 

నంటాడు. చివరికి విష్ణువు చేను తీ రాబ్ద్లో వున్నవిధంగా నీ హృదయంలో 

వుంటానంటూ మూడురోజులకు నరసింహావతారంలో తిరిగి సన్ను నీవు చూస్తా 

వని యీ [కింది వీధంగా "ఫేర్కొంటాము. 

64 ది _.౪ళ క్ | న ఆన An 

(పియవత్స |] నీకు నభీష్ట మెయ్యది యది 

(పాపించు ; నుఖమున (బతుకు మింక ; 

నంత రి తుండ నె యగిగిన ఖేదంబు 

నొందకు ; శ&రావినున్న యట్లు 
(శ) య 

నీ పష్చదయంబున నిల్లు ; లత్మీకీ నాకు 

భక హృదయమె థోఖన గృహంబు ; 

వ కుంఠ దుగావివాన వరన నిత్య 
యు ona) ta 

కోభయె తెలియ ; రతోభయములు 

తలగ జేయుదు దారుణ తనువు గాన 

మందిరము నిలుపుకొనంగ మనుజసింహా 

మూ ర్రినను( జూచెదవు ; భకి మూడు దివన 
—0 

ములకు ననియేగ విస్మయనున భజింప” 

(నార. 501 వు. 2&7 వ.) 

కాగా, యితర (గంథాలలోవలే కాక నాగదీయపురాణంలో (ప్రహ్లాదునికి పీషువు 
af 

హిరణ్యకొశిపు సంహార సందర్భంలో నరసింవానతార రూపంలోనే కాక, అంశకు 

పూర్వమే అసలు సహజ విష్ణు స్వరూపంలో నే, |పత్యకుమైనట్లు స్పష్టపడుతున్నది. 

"శేరోలగంలో హిరణ్యకశిపుడు (ప్రహ్లోదుణ్ని ఉద్దేశించి యీ సంభంలో 

విష్ణువును చూపించవలసింగని _స్పంభాన్ని చేతితో కొటినటు, పిడికిలితో గుదినటు, 
జాం రు (గు 6 ౧ 

వాజ్మయ మవోధ్యయుని 



(పవ్షోదుని కథా షం CLXVvil 

కాలివో తన్నిసట్లు శ గదతో మాది; ల్లు DUT [గల ఖ *అలొ లగ అఎగె్క(-నబడింది. "దం 

, క గ 

నారదీయపురాణంలో మూ తం “బని "సంభంపుుం జూపు మణి ఖడ్ల ౧బున 
అలో 

స ంభంబుం దాటించిన.” (నాగ, 5A సు, 257 న) అని క తీతో కొటినటు 
రి 

ఆడి ర 

కనిపి నున్నది. 
— 0 

[సహోదుని సిచాగ్గభాగన వానా గంగర్భంలో కాగా దాది సిద్దాం తొలు 

, వనాదునికీ వ రామే వుస్నటు 

LL (6 (౮ 

భక 

(1) 
యె 

అంత నగెతేయు. డొానిజు గతిన స 
(4) ( 

గ ట్ర్ సయ, Mor) Sue u ముది 
౧ 

గురు పున కారాంగ గిగిళ్లా ca సగుపా 

గ విగింగి కపీలశా,న)2 నాది 
౧ ('శ్రుష్ష ' 

నగ నంగ 6 బిల్సి వాదింఘ డీశనితో ” 

(నార, 14వ, స్ప, 227 వు) 

అన్న వ వగ్యంద్యారా స్పష్టపడుతున్నది. అయిుజతీయీ సిద్దాంతాలు గృతయుగోం 

లోనే పళని సి గాంచివున్నాయని ఆధునిక చరిత కారులుగాని, శా స్త్రజ్ఞులుగాని 

అంగీగరించక భోవచును. కాని వేధవాజ్యయ ఆర్షవిజానాన్ని దృష్టిలో సాటుకొొని 
చ్చు (8 యి లు లు 

పరిశీలించినపుడు, 9% యా అణుపరమాణా ధి సిద్దాంతాలు, అత్యంత |పొచీనాలని 

ఆమోదించి శస, 

(పహ్లాదుదు ద త్యకుమారులకు పరమాగ్ధరహన్య బోధ పేరుతో ఆత్మానాత్మ 

వివేకం దగ్గవనుంచి, అణిమూన్యష్ట సద్దులతోనవో అన్నింటినీ తిరస్కరించి అనేక 

తత్వవిషయాలను (పబోధథించి ‘ విష్ణు శగభున అనునకు విము క్త య్ సతృ్ఫలంబు ' 

అని పిసులంగా, నునికితంగా శశ్వబోగ చేస్తాడు. (చూడు. నార, 460. పు. ము 

487. ము. వరకు.) 

ఎ = రణ్యక శిపుని నంవోరావంతరం నరసింవోవతారంలో వున్న విష్ణువు 

(వహ్హాదుని చేచదిసి, అనుగ పొంచి, రాజ్యాధి నేతను చేస్తాడు. అనంతరం [ప్రహ్లాదుడు 

ఇబాలాకాలం రాజ్యపరిపాలన న చేన్తూ, ఆ రాజ్య భోగతృప్లలో మునిగికేలక, కేనల 

జ్ఞానాచ్యుతాం|ఘీ భగ రాజ్యాన్ని సైతం అనుభవిన్తూ చిరకాలం జీవించినట్లు 

కనిపిస్తున్నది. (నార. 505.పు.26రి వ.) 

మవోమథన సారామృత౦ 
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(ప హాదుడు 
య 

(వన్లాదుడు అననం సామానగ్గమైన నుహో విషుభకుశు. ఇతని తండి బారణ 
గా రి రి రాలా లం --౨ 

కళిపుడు. తల్లి నీలావతి, హిరణ్యకశిపుడు | బహ్మ్ను ద్లైశి:చి ఘోరమైన శవసు 

చేయడానికి పూనుకొనగా దేవతలు రాశనులమీరకు యుద్దానికి వెళ్తారు. ఆ 
c- Oo 

యుద్దంలో రాజనులంతా వోడిపోయారు. అప్పుడు ఇం దుడు హారణ్యకళిపుని 

భార్య గర్భవతియైన లీలావతిని పట్టుకొగగా నారదుడడ్డువడి లీలావతి సచ్చరిళ 
అనీ, ఆమె గర్భంలోవుగ్న బాలుడు, మహో పిష్ణుభ కు డవుతాడనీ, ఆమెను చంప 
వద్దని చెప్పి, విడిపించి, తన ఆ|శమానికి తినుకొనివెళ్టి కాపాడి, పోషించి ఆమెకు 

ఆమె గర్భస్టు₹వున్చ |పహ్లోదునికి మహాత్తరమెన విషు తష్తోవదేశం చేశాడు ఈ 
డా — అ ౧ —0 Qe £3 —0 

వివయంతోపొటు మిగతా నిషయాలన్నీ, భాగవతాది [గం థాలచద్యారా క జ్ఞులకు 

నువిదిశాలే. అయితే దేసీ భాగవత, భారత, చామన పురాణాలవల మరికొన్ని 
(౧ 

విశేషాలు తెలుస్తున్నాయి. అవి |వవోదుని జీవిత మధ్యా, ఉత్తర చర్మిశలకు నంబం వావి యా —0 ఇ 

ధించినవిగా కనిపిస్తున్నాయి. 

వాటినీ యీ [క్రింద సం|గవాంగా ఉటంకిన్తున్నాను, | పమ్లోదుని అర్థాంగి పేరు 
దేవి. ఈ దంవతులకు ఆయుస్నంతుడు, శివి, విరోచనుడు, కుంభుదు, నికుంభుడు 
అనే అయిదుగురు పు తులు కలిగారు | పవోదుడొకనారి ఓర మునీళశ్వరుణ్ని అవమా 

నించాడు. అవని శావం కారణంగా | వహ్లాదుడు విష్ణుభ 

అనంతరం విష్ణుమూ ర్రికి, (పహ్లోదునికి పరస్పరం యుద్దం నంభవించింది. ఆ యుద్దంలో 
|వవ్లదునికి శావవిము క్షతోపాటు, తిరిగి విష్టుభ క్ష్ వబుద్ద మైనది. 

ఒక సారి చ్యవనుడు స్నానంచేస్తూ వుండగా, అతనిని పొతాళలోక వానులు, 
పాతాళానికి యీడ్చుకొనిపోయారు. అప్పుడు పాతళంలోవున్న (పహ్హాదుడు చగ్గవ 
నుణ్ని చాలా 'గౌరవించాడు. అపుడు చ్యవనుడు తానుచేసిన తీర్ణయా। తల మావో 

తక్యాాలనుగురించి వివరంగా వర్థించి చెప్పగా, | పవ్లోదుడు చ్యవనునితో పాటు 
తీరయా (తలు చేయడానికి సపరివారంగా వెళ్లాడు. 

_పన్ల్హాదుడు తీర్ణయా[ తలు చేస్తూ, నర నారాయణులు తపసు, పనుకుంటున్న 
[వదెశానికి వెళ్లి, వారినీ, వారిసమకంలోవున్న వివిధ అ స్తాలనూచూచి “రు నిజంగా 

మునీశ్వరులే అయితే వీరికి అ సాలతో పనేంవున్నరి. బహుశా వీరు వంచకు లె 
వుంటారు.” అని అన్నాడు. ఆ మాటలువిన్న నరనారాయణులకు ఆ(గహంవచ్చి 
వారు (పళ్లదుని తో యుద్దానికి తలపడ్డారు, ఆ పోరాటంలో (పస్లోదుడోడిపోయి 
(శ్రీ మవోవిష్టువును (పార్టి చాడు, అప్పుడు ప్మ్టువు (పత్యక మై నరనారాయణు 

వాబ్బయ మహోాధ్యముని 
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య 

FC ఇ — జో ఇ జ నఖ 

లిదరూ తని అంశతో 2జనించినవాచే అని గిఒరసాదు అని బేఫీ భాగివగోంవల్ల 
—0 

(పవ్ల*దుని వుతుడైన నిరోచనుడూ, నుధన్వుగ నే |బాహ్మఃణు"0 ఒక 

కనా పతిగహ నివయంలొ వాదులాడుకుంటాగు, అప్పుడు వాగు తమ 

యిద్దగిలో, గుణగణాల గొప్పవా జెవ్వరో నిర్ణయించి చెప్పుణసిందని యిద్దరూ 

కూడా (వహ్హాదుని సగ్గకే వెళాగు. అప్పుడు సుధన్వుడు నీవు ధర్భాధ ర్యాలను 

విచారించకుండా పవపాతంతో యేదైనా. నిర్ణయానికి వ గ్బట్లయి తే, నీ శల 

వక్కలు చెక్కు లవుతుంగని అంటాడు. ర మాటు" కు | వహ్హాదుడు భయపడి 

కశ్యపుని వద్దకు వెళ్లి, సీస యమం'తా పివరిసొడు. అప్పుడు 3 శ ్గిఫుడు సాం్నీ 

భూతు ౫ స వాడు, ధర్ముదర్భుడు. విధి తప రాడు, ఎన్మరెనా గర్భం చెప్పవణ 

సిందని సచ్చినవముడు, ధర్మ గ చెప్పకపో ఇ పాకం చుటుకుంటుంది, "కాబటి 
_! ర. రి తు 

ధర్మాఢ ర్మాలను గాబా గించి ధర్మో ద్దాటప యు లసీం"ో దని చెబుతాడు 

అప్పుడు (వప్హ్రోదుడు, విరదోవన, సుధన్వుల గు గ గాలను నిమర్శించి, సుధ 

నుడ గుణవంతుడని వేటి అని, నిష్ప వాత౦గా చెప్పినట్లు భారం 

"పేర్కొంటున్నది. 

(పవ్హాదాని ఫ తురగ విరోచనుకు, నుధన్వుడు ఒక సందర్భంలో పందెం 

వేసుకొని ఎమ తమ (వాణాలను ఫణంగా వొడ్డుతాగు. అగ)ం౫రం తమ విగవు 

తీర్యువలసిందని పీరిద్దరూ (వహ్లాదునివద్దక: వెళ్తారు. గిరోచనుడు తన పుతుడనికాని, 

సుధన్వు డన్వుడ నీకాని, తలంచకుండా సుధన్ఫునీకి నాగయం సమకూరునూూ, ధర్మ 

బుద్దితో తీర్పుచెప్పి తన తనయుని |పాణాలు పోగొట్టడాని _ంగీక రిస్తాడు. 

అయితే తరువాత పప్లుదుడు ఆ సుధన్వుని వల్లనే తన తనయుని జీవితాన్ని 

దాగంగా (గ్రహించి ఏరోచనుణ్ని పుస్టవితుణ్ని చేస్తాడని భారతం లో మరొక చోట 

"పేర్కొనబడింది, 

(పవ్లోదుని మనుమడు విరోచనుని సు[తుడైన బలి రాజ్యం స్తూ వుంటాడు. 
ఇభ గ్ ~ xD న ॥ న్డ్ గారీ శ లో ఇప్పుడు _దెత్యుల మబాము, శ్రి ; యుక్తులు, ఏ ణీంచిఐి శున్నాయి. ఇందుకు 

కారణం యేమి”టని (పన్లోదిణ్ని బలి [పశ్నిస్తాడు. మవోపిమ్థువు కారణంగానే 

దై త్యుల శ మణి ను సదసి (వహ్హాదుడు చెప్పుతాడు. అప్పుడు లి “ec! విషు 

మూర్తి అంశ యెంత ? అతణ్ని ఓడించగలిగిన వీరులు మనలో లేరా?” అని బలి 

ర వ 5 ఇగ జ్య అకట 2 R న < ly అర్య పష్టుధికరణతో మాట్లాడుతాడు. అప్పుడు (పన్హోదుడికి కోపంవచ్చి “నీవు విష్ణు 

మూర్తి వల్ల నే అణగ (దొ కృ-బడ తావు *" అని బలిని శపిసాడు, అని వామన 

నువోముథన నా రామృతం 
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పురాణంనల్ల జిలున్తున్నది. ఎష్టుమూ రి వామనావతారందాల్మి, బలిని అణగ 
C౧ న్ వాడె 

ర్త 
oA 
bb ge [దొక్కిన విషయం నుసి 

బలికి | పవ్లాదుడు వివిధ ధర్మ విశేషాలన్నీ చెపుతూ వుండేవాడు. ఏష్టుమూ ర్తి 

వామునావతారంతాల్చి బలిని అణగ తొక్కు-తుంశు |[పప్తోదు డడ్డుపడి, “బలి 
టు య ర 

వాంగవు?డు కాడు నట్ట ర్శవరాడు నీలిపరుడు కాబట్టి అశనినీ కాపాడ వలసింది" గా 

విష్ణువును పార్థించగా అప్పుడు నిష్టువు అతనిని నంహారించకుండా విడిచి వెట్టాడని 

వగ యినా అర కూడా వామన పురాణం ఐర్కొాంటున్నది. 

అవతారాలు 

సే 
— 0 

వెద వాజ్మయం పకాంంచూూూూ, |బహ్మూ ఫిషు మ పాళ్వరులకు *ంబందించి 
6౫ 

అనేశానేకావతారా లున్నాయి. ఒక్క విమ్ష్తువుకు * 0బంధించి నుపసిద్ద మెనన) పది 
టం గురయ 

అవళతారాలేయెనా సవన వాజ్బయంలో మాతం విస్ల ఏవ తెరాలు బతీశద గ 
6_- \ టు a 

గానే కాదు, దశ శ తాలకంకేు యెక్కవగానే వున్నాయి. సు|పసీన్గా లె యిప్పటి 

కవతరించిన తొమ్మిది అవతారాలలోనూ, వరావాొ, నృసింహ, కృష్తావళ *రాలు 

మా,తమ, అనం ళకు.వల ఫీ; మవోవిషువులో వవ న మెగటు 
| ఫ్రీ బాలి ౧౧ ల ష్టువు అ వ మ 

హిరణ్యావ, సంవహన ార్థం మహోభిష్ట్రువు వరావోవతార మె తి బారణ్వాాతుని 
నం! టొ 

రకొన్ని | తాగి నుదింది సై రవివోరం చేస్తూ లోకాలన్నింటినీ భయ వెడుతూ, 
యా — 0 

ఆ వరాహ రూపంలోనే సంచి నుండగా (బిహ్మోది 'దేవతలంగరూ భయవడి, 
జట అల్ 

మహెళ్వరునితో మొర పెట్టుకొన్నారు. అస్పుడు మహేశ్వరుడు శరభ రూవంతాల్చి 

3 

ఆ న్రై్వైరవిపోగం చేస్తున్న ఆదిశరాహం బృహాద్దంశాన్ని లాగివేసి దాని పీచమడ 

గించినట్టు భాగవత స్కాందపురా ణాలు సురొొ.ంటున్నాయి. నారదీయపు రాణఐలో 

నరసింవోవతారం ముగింపుగుఏంచి [న త్యేకంగా యేమీ "పేర్కొనలేదు. కాని 

శివపురాణ  లింగపురా ళాల |పశారం పొర ణ్యక శివుని నంహోరానంతర౧ 

ఆ నరసింహుడు నగరంగా, విచ్చలవిడిగా. తిరుగుతుం శు శివుడు శరభరూవంశతాల్సి 

నరసింవావకారాన్ని ముగింపచేసీ ఆ చర్మంతెసి తాను కప్పుకొన్నాడుని శెలున్తున్నది. 

అనంతరం ఆ నుసింహవావతాళంలోని నరరూవం నగుడుగాను, సింహారూవం 

నారాయణుడుగాను రూపొందినట్టు కూడా శివ-లింగ-పురాణాలు పేర్కొంటున్న ని 

మ హేళ్వరుడు గజచర్మ ధారిగా, అజీనాపూఢ ధరుడుగా, | పసిద్దివున్న ది కాగ) 

నరసింహ చర్మ ధారుడుగా యే విధమైన |ప్రసిద్దీలేదు. యీ విషయంలో ఒక్క శివ 
లింగ పురాణాలవాక్కు తప్ప మరే యితక శా వాధారం కూడా కనిపించడంలేదు. 

పరశురాముడు రాముని చేతిలో వోడిపోయినా, సుదీర్హ కాలం 

వాజ్మయ నుహోధ్య తుని 
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అంతరుఖుం జే అపోనిధిగా  కాలణగడిపినటు కనిపిస్తున్నది. "రామావతార 
(౪ రా ౧ —-0 

కాలంలో రాముడు వాలిని సంవాగించివ “ంగర్భంగా బాలి సు గీవుణకు భార్యగా 

రారాజిలిన తారశాపం కారణంగ” (శీ రాముడు, శికృషుడుగా అవగరిం చిన తరు 
౧౧ ం ee 

వాత అనశారాంతిమనశ లో-| కే తశాయుగంలో వాలిగా గీవించి, చ్వాపరయుగంలో 

ఒక బోయవాడుగా జన్మించిన వం ! వేసిన” బాణావాతితో పొదాంగుష్ష నిస్చదనం 
¢ థి [అలి 

పషోొవతారం వ సుంది, రశషును ఒర చెటు)! రంగ "కా సవ 
జరిగి (శీకృవై "తాం ముగునుంది శ్రీకృష్ణుడు జం చెట్టు అగ కో ళం కామన) ఇ ని 

కూర్చొని వూఫుకంటూ పిల్ల గ| గోవి ఊదుతూ వుండగా దూరంగాన్సన్న 
4% గ 

బోయవాడు క ౧ లావుతున్న గాంధి బొటన వేలిని చూచి చివులపిలి (కుం దేలు) 
- గ్ 

చెలి ఆడిసున్న “నుకొని గురిచూచి వాణం "తీయగా 69 బాణం (శ్రీ ముని బొటన 
లకక య నా 

వేలికి తగిలి, కృష్టుడు అతారం చాలిస్తాడు, 

మహావిష్టుు 

వూ, గప సంసంరి, + క్ న రి అళౌంగాని, న; న ఆం 
[ది జః షు, ముస an లల్ ఖగోళ శ (ప్ర్రరీఆ sa గ, ఎం తశాన్త్రరీ త్యా 

గాని, మ 'రేదృష్టితి" చూచినా నిష్పునుగు ఒరి అసాధారణ మె, అస్త 'ర్వామేయ మె: 

స్ధానం వున్నదని మనం ఆ మోగించి నప్పదు. @) మహోఖిష్టువు గురించి వేదవాబజ్మ 

యంలో బహుముఖంగా వర్షి -చబడింది. (శీసూ గం బహుముఖా లై న విశేపార్థాలతో 

లజ్మీపరమె అవశరించగా, అదేలిధంగా వురున సా ంమవోవిష్టుపర మె అవతరించింది. 

గళంలో అనేకమంది (పొచ పాశ్చాత్య పరిళోనకులు వేదకాణంలో మహాఫిష్తువు 
- 

ణి 

సా లెన్ని శ wig స జల న్న రి సారీ 

కంశు ఇం|దుడి! మనే నిత స్థార ౮ యివ్యబడింగి నీ, ఆ ఈాలంలో ఇం|[దునిక ౦కు 

పిష్టువు తక్కువ వాడుగా చూడబడ్తాడ నీ అభి, పాయపడడ౦ జరిగింది. ఫీదిలే యీ 

అభి పాయి ౧ కం:గడానికి మూలకారణం కిము వ ర్యాయపదాలతో “ఉపేం ద" 

కబ్బం ఉపయో గించబడడ మే. _ఉపేంద శళ్దాని! ““దిన్నయిందుడు' అని ఈ 

పరిశోధక ఫిమర్శగు అర్జంచెస్పకొ"ని, విష్ణువును ఖం (దునిగంశు గక్కు_వ'వానిగా వేద 

కాంంలో భాగింపబడినటు "పర్కొన్నారు. ఇం దుడ) వరాధి దేవత కావచ్చును. 
గా ం యమ్ | 

నర్రాబక్ సమై పాచీనకాలంలో కొంగరు “ఇం|గన్సుతీ అత్యధిక ౦గా చెనివుండ 

వచును. వా సవానికి ఆర్ష నిజ్ఞానంద్భ ప్ల్యా వరాధిబచేవత వరుణు జేశాని ఇం|దుడు 
ul ny) రె రః ర e 0 వ 

ళో wn డా న. రా న | న 2 ల టే 

కాడు. అసలు 'ఉఎం[ద శదాని! ఆర్ష విజ్ఞ ంద్భృస్ట్యావు: ఎ అర్థ మె రు. ఎందు 

దిన వ చం కం పరిళో ప ప్పిన డంెకు చి యిం దుడని (వా థ్రవాళ్చాత్య పరిథొధక మర్శకులు చెప్పిన అర్థం 

పూర్తిగా పొరపాటు.  “రనింహకవి నారదీయవురాణంలో హిరణ్యకశిపుడు 

విష్ణువును కించపరుస్తూ, తూలనాడుతూ, (పహ్హాదునితో సంభాషించిన సందర్భంలో 

“అటు వలె వేనిచ్చిన సుఖంబు నిడిచి యుపేం|దునివలన నేమి యనుళపించెదవు? 

నః యాజ్ఞ శిరంబునం దాల్చిన దేవేందునీం జాడవే ? (నార.ఉ3, పు. 185్,వ ) 

మవోమథన సారామృత ౧ 
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అని దెవందునికం శే & పెందిడైై న సిషువు తక్కు ఒపవాడనన్ద అభి పాయం వ్య రీ 

కరింపచేయ. ౩౦ జరిగింది. వా _స్తవాగిక ణు కంస ' శబ్లానిక చిన్నియిం[దిడని అర్ధం 
3 

కాదు. ఇం|దునికి సమీపంలో వుండేవాణనికూడా అర్థంకాదు. “తగ. సమీపంలో 

ఇం| దుడు కలవాడు" అని మా(జమే అర్థం, “ఉవసమీ పి కం|ద$ యన్యసః త్ పేందః” 

అని అసలై న అర్హం. ఎక్కడో కోట్లాది మైళ్ళ దూరంలో మహోన్నత స్థానంలో 
రా థ్ థి 

ఖగోళంబో నప [చరూవంలో షీ రనము[ దం (Trick Miky Yay) అగబడిన పాల 

పుంతిలో శేవ శాయి అయివున్న మసనోపిష్టు నద; తా లె డ్? జెగష్టాధి దేవన .యెన 
క 

దేవేం[ద నమా లక్కాడ ఉన్నాన స్థానంలో గాని, మై శాల్యంలో కాని, మహా తర 
=) 

శ 5 మతతణంలో విషు సక శాలకు, దెస. చ మతాలకు పొంతన యే లేదు 
అలలే ది Oe) 

అందువల ఉ సెంద వశూన్రి్ గః వ్రయిల ద. డని కాకుండా, “వని సమీపంలో 
(9) GC! 

॥ 

ఇం|దుడు కలవాడు”... " 'ఇం|దునే కా| శయభూతు సె నవాడు అని ప శేషా రాని 
రాజా nm గ్ 

అసలె న, సీసల న మూలార్షాన్ని చెప్పీ, మనోపిషు స్లానానికున్న శా సయ మైన 
a రం D fs ® వ గా 

వా నొవికశను మనం గు ర్హించనలసివున్నది. కాగా దేవేం। (గంటు. ౪ ఎం(దుసికంతే 
—0 

1 . అటి ల ల్ని ల ఒలు 
త క్కువవా జ కాన్, యక్కు.నవాదిని చెప్పడాని= అవకాశం లేనేలణని [గపాం 

వాలి, నారదీయపురాణంలోే రండు సందర్భాలలో న్మ్టుప పరంగా "*, పభువు" 

అనే అర్థంలో ఈశ్వార శబంని వం | వయోగితమయింది, “సగళకాదులు శపించుట 
స రంల 

నిని దయాస్టియు భ_క్రవర్సలుంటును నగు నీన్యారుందు." (నార.421. సు.119.వ.) 

“కా నేనును స్వ పసిగ్గ కరితసర్య 

స కియుక్ స ండ నై న యీళ్వరుండనస్నృ 

ద్వాజ్జ లోక ములకు నర్వాగమములు 

నీళత వహించెని(శ నిన్నియెంచనేల ౪” 

(నార.482, ఫ్ఫ.172.న.) 

ఈ సందర్భాలలో ఈశ్విరుడం శు మ హేళ్వ్యగు డనికాక మనోవిషువని మా|శమే 
03 

అర్దం చెప్పుకోవాలి. 
థి ఎ 

నాగదీయపురాణంలో -వెకుంఠలోకం ఆవరణపంచ కాలను గురించి వేద 
(పామాణిఃత్వఒతో యీ (ది విధంగా వర్ణింపబడింది. “| పాగవాచిని (శీ లోకం 
బును బశ్చిమంబున శ్రీవ రుంఠ౧బునకి ౧ తీణంబున నిత్యావంపంబు నిధియు సద్భ క 

వరదుండునగు సంక వణ విభందడుండు, ఆ సంక గణ లోకంబునకు. బశ్స్మంబున 

నిర్శలానంష నీరధి _ని్యాంబుగగు సరస్వతి 'లోకంబుల(దగు పత్యగ వాచిని 
సరస్వతి లొకంబున కుత్తరంబునం [బద్యుమ్న లో: ౦బు చెలంగు. | పతీచీనయు 
తా ర్కేంద్యుపభ దెపించి నిర్మల శర్మదంబ్లై |వద్యుమ్న పదంబు దగ్గర రవి దిక్కున 

వె జయ మహాధ్య ముని 



నువోవిష్షువు CLXX1II 

నిశ్వాప్సరో' నె లంక్చుశ ల గొ రతిలోకంబు ఫిరాజిల్టు. న్యు దీన అనిగ ద్ద లోకంబు 

రాణించు నుదీ విం | బకాళిం చి యానంగ; వారధియగు నా యనిరుద్ద గ్రాకికంబువకు! 

(బాచియగు బిదిక్కున సద్గుణ సాగరంబగు శాంవిలోక ౦ంబు విజ్బంభించు.. ఇవి 

చతుర్వ్య్యూహ 6బులు నాలుగు శ్రీకళలు, నాలుగును దైద తీణ డ్రమంబున( (బాచ్యా 

దష దిక్కు_లం [బకాళశించు నీ వూ్యహోఫ్ట్ర కంబు (వథమా వరజంబున నుందు, 

“మధ్యే మభథ్యేశ్వ సంఖ్యయా సత్త నుష్యవా మృనిన [శుతివలన ననేక 

వూ్య్యూహాంబులుగలవు. ద్వి తీయావరణంబునం బాచ్యాది దిక్కుల వరావా 

జామదగ్న్య (ఖీీనరనింప+ రమువల్ల భ (శ్రీధర వామన సాయ గీవ వానుబేవ 

లోకంబులు గలవు. గొదధివతులు ఫిథ వేశ్వరులు నిత్యులు, సీను వ్యూవోష్ట పిళి్ట 

శ్రీవైకుంశేశ్వర (పీతిసాధనంల్రైన (బవ్యావిభ్గ నర్వాచీన |పాక్ళిత భూముల 

నవతరించి [వకాళింపం జేయుదు రీ మూర్తులం గొల్చిన సపవర్గంబు లభించు. 
తృతీయానరణంబున నెనీమీది దిక్కుల పాంచజన్య మున. చై ఖడ గదా శారాది 

ల జ 

వై జయంతంబులు నిలుచు. నీ త్య్థాననథిక నిర తిళశయానందంబగు భగవ త్పెవగావించు. 

చతుగావరణంబును గుముద, కుముదాళ. పుండరీక వామన శంఖర్డ సర్ప నేత 

సుముఖ ను వతిష్టితులు నిత్యులు. నిత్యము కులతో నీశ్వరు నా౭*ధింపుమురు, 

పం చమావరణంబున నిం చానల దండదధర నిర్భతి యాదసాంవతి గంధవావా 

ధ నేశానులు నిత్య సిర్ణరులుండువుగు)' (నాల, 858. 359. వు. 1/1. వ.) దినిని బట్టి 

విష్ణుమూర్తి వరాంచిన వివిధావతారాది లోకాలు సై తం, విభిన్నాలుగా వు; న్నట్టు 

సృష్ట మవడ మే కాక, | పొగవాచిలో (శ్రీలో9 0, పశ్చిమంలో (శీవై కుంఠం, అంశు 

మవోవిష్టుస్థానం వుండగా, పంచమాకరణలో ఇం| దానలాచుల స్థానం వున్నట్లు 

(కుతి పామాణికశ్వంతో దో్యోతక మవుతున్నది. ఇదేవిధంగా అపూర్వమైన మహావిష్ణు 

శక్ గురించి, వేద మం! త [పామాణికత్వంతో నరసింహ్కవి యీ | కిందివిధంగా 

వర్షించాడు. ““శుతియు విమ్ణునకు “అపాణి పాదోజ ననో[గపాతా పళ్యం త్య చతు? 

స ుణోనకం న న వేత్య వేధ్యం నచసళ్య వేళా తమాహు ర్మగ్యం పురుషం 

మవోంతమ్ న స్టనార్యం కరణంచ విద్యతే సతత్స మశ్చాభ్యథికళ్చ దృళ్వశే 

పరాగ్యశళ డే ర్వినిథైవ శ్రూయతే స్వాథావికీ జ్ఞాన బల్మకియాచ ” యనిన నది 

హ_సంబులులేక పట్టును. పాదంబులులేక పటు వెత్తును. చతువులులేక చూచును. 

కర్ణ ంబులు లేక వినును, అ పెద్యం జై నయది 'యెటుంగును. తన్నొకం డెటుంగ 

లేడు. అతండు మనోవురుషుం డని యెంతురు. అతనికి. గార్య కరణంబులు 

లేవు. అతనికి ముందు నధికుండు లే(డు. అతని శక్తి వివిధంఖై న యదియొ 

స్వాభావికంబులు జ్ఞాన బల |కియలు. 7 (నార, 864. వు. 189. వ.) మవాోవిష్టు 

మావోత్మ్య్యం గురించి యెంత వర్ణించినా వొక్క మానవ భాషలలో నేకాదు, చేవ 

మహామథన సారామృతం 



CLXXiv నారడియోపు రాణ అమృశన' నసీం 

భాషలోపై తం సమర్ధ మెగ, సంపూర్ణ మొ, పవజాలం లేననే చెప్పవచ్చును. విషము 
౦0౮ ౨ గలా £9 

వాక్యాలుగానే నరనసింపాక న్ వరి ౦౨న ప్ష్ణుళ "ని కొంతభో కొంజెనా |వని 
ర. (= ర 

వింవించగఆ యూ రంది హు గ్ర చూడండి. 

6 2 

పీళ్వనృ్పి స్ట సి తి లయాది వివిధ కర్చు 

ములకు స్వాతం[త్యమగు నెట్ల మొదల శేషి 

నె ననా క్ట్ల శస వత్త త గిం రముల 

నాత్మలకునై న స్వాతంత్య్ర మమరియుండు. 

(నార, 411. మ. 78. ప. 

ఈ అనంత విశ్వసృష్టి స్టితిలయాలలో (| శ్రీమవోవిషువు జానొక మాయానాటక 
69 ఇ a) 

సూ|తథారినని తనకై తాను నరసింహం వి కవితా రూపంలో యూ |కిందినిధంగా 

వెల డించాదు. 
0౧ 

“పకటంబగు మాయా నా 

టక స్యూతము నడప నతి దృథస్థితిగలనే 

నౌక నూ|తధారు(డను వా 

దికలతయి(క నేల విడువుండు మీరల్. 

(నార. 420, పు. 117. ప.) 

ఇటువంట్ మాయా నాటక నూ్యతధారిమైన మహావిష్ణు మహిమను యెంత 
కొనియాడినా తనివితీరదు. ఎంతగా యెన్నెన్ని విధాలుగా యెన్నెన్ని రూపాలలో 
అర్చించినా యెన్నిజీవిళ*లై నా చాలవు. ఎన్నెన్ని జన్మ లై నా చాలవు. అయితే 
రాయ Nn 6; అ 1 wy = అగ విష్ట్వర్బానలొ 2]. సంఖ్యకు ఒకానొక విధమైన వైశిష్ట్యం, (ప త్యేకత వున్నట్లు 

క సిపన్తున్నది, 
న 

విష్ట్వర్చనలో 21. సంఖ్యా వె వై శిష్ట్యం 

నారదుడు విమ్థభ_్ (పాళస్త్ర కం గురించి, మునులకు వివరిస్తూ “పమ 

భక్తాంఘి రేణువుల చే “సణువేని పర్వతంబగు. త్రదవమానంబునం బర్వతంటేని యణు 

వగుం గావునం గొన్ని దినంబులు దత్పలాళ త్రీరంబుననుండి తీర్రాంతరంబుల నిరువది 

యొక్క దినంబు నిలిచి పాపంబులం బాసి కలా్యాణతీరంబున స గి తపో విద్యాశీల 

వయో విశేవంబులం జెద్దయగు రోమళ మవోమునిం గాంచి పాదంబులం బడి” 

(నార. 170. వు.117. వ.) అని వివిధ తీర్హాలలో బి] రోజులు నిలిచి పొవజూళనం 

చెనుకొన్నట్లు వక్కాణించాడు. 

వాజ్మయ మహాధ్య ముని 



ఇవ 6€ర*నలో 21. సంఖ్రా౧ వె శిష౧ం CLXXV 

శం యేుపీింఎటి నఖంకుగ్భు వె శిమూంస్త్ గుగొంచి సం! గవాంగా యిక్కడ 

షు = రాలా యం ల . 
ఇ ట్ ఇల 

ఇ 

ఉటంకిస్తు న్నాను. నుగీవశా్త్రంలో 21 వమూూస్చృన లున్నాయి. ఉత్తర మం|ద, 

రంజని, ఆ త రాయక, గుద్ద డ్, మత గిశ్ళతు, అశ్వ] కాయ, హిగుగ్గత, యిని 

యేడూ స్ట గామాంత త మూర్చనలు. ఖు, ఆలాప, చిత, చి తవతీ, సుముఖీి, 

రాశాలా, నంద, యిసీ యేడు గాంధార | గామాంతర్ల తాలు, “వ్వీరి, హనిళాశ్వ, 
నా 1 

కతోవగ*, శుద మధం, మారి, కెరగి, సశ, అని యేడు మధ? గామాంతగ్గత 

ధి భి గ్ టి n 

మూర్చన లున్నాయి. పీటిళ్లో గాంధార |గామా తర్గత మూర్చనలు నారదుడు 
1) 

గ్యర్గంతోని వారి కుస దేశించినట్లు |ససిద్గి. మన శా సాల్ కిటికి న్యపహృృతి లేదు. 

గ గ గ — ఓ 

కీటిని గురించి నం ఆశా స్త్రక్ట ఆకు మా|+ మెశాదు, సంగీత శాన్త్రతారులకు సైతం 

జెలియుగని చెగ్చవచ్చును 

కాలంలో మవేదోపాలుగా  వరిగణింపబడిన యేకవిళ న్నుహూరర్త 

దోపొలు న్నాయి. అఫి పంభాంగ శుద్ది, సూర్య సం కాంతి, వ రరి, మహోపషరి, 
౧ - ర టబ 

(ఫకచంపు దోషాలు) ఉదయాంత శుద్ది, దుర్భుహూ ర్త దోషం, గండదోవం, 

కుజాషమ దోవం, భృగుషట్కు దోషం, లగ్నాష దోవం, చంద స్యగవా దోవం, 

లు 3 అ 

(గవాణోశ్చాగ దోషం, (కూర పిరుద్ధం, విషనాడీ ఘటిక దోషం, (కూవసంయతం , 

కునవంశ, వాగజసిన దుగ్భుహూా ర ౮, ఖర్జు "రిక సనూం|భు, అకాలగద్భు్యుతం, మనో 
ర వావి ( _ 

పాతం, 3 ధృగిదోషం. యూయిగప యొటి ముననూ రగతాల న దోపాలుగా 
దయా 

రానా 
వాలీ యానా 

యకతిభ౦౧;౦, పళ పవ ష్షం, భిన్నలింగ౦, లిన్నవ చనం, అ।|కియ, (అశరీరదోషం), 

సంబంధ ఇావరిగదోవంగా లక్షణకాగులు చెరొ్మ న్నారు. 
జు 

ర రాగ మోకాలె న దీక్షలు సె తం 21! సంఖ్యకు పరిమి తాలుగా తత్వవేత్తలు 
—0 రా రా ల 

నకు. 

పేర్కొన్నారు. ఇవన్నీ శాంభవ నిర్మిళాలసి సం|పదాయజ్ఞులంటారు. కీటిని శివ 

రీకలనిసె తం "పేర్కొంటారు. ఈ 2! మహోదీక్షలు యివి. ఆజ్ఞ, ఉపమ, కలాభీ 

“"పషచన, స్వ న్నీకారోహణ, భూతిపట్టా, ఆయత, స్వాయత్త, యీ యేడు దీక్షులు 

[కియా దీజాంతర్లతాలు. ఏక్యాగ, గృఢ[ వర, పంచేందియార్పణ, అవాంస, లింగ 

నిజ, మనోలయ, సద్యోము క్షి, దీక్షలు రేడు? మనుదీతాంతర్షతాలు. సమయ, 

నిస్సృంనార, నిర్వాణ, తత్శష, అధా జక ఇ అ ఇ జ న ఖ్ జు 

ser అను గహ, సత్వ శుద్ద, నామకాలై న 

యీ యేడు దీకలు వేధాదీజాంతర్ల తాలు, 

మవోమథన సా రామృతం౦ 
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మవోభారతో +  ననుసేంచి |వణా పతులు స సం 21 సంఖంే పగిమిగమె 
ఎలి న నూ గ్ర రాం 

రా జ a ఇం లై ఇ ఖగ న స్ న న్న 

కనిపిస్తున్నారు. [బప ఎః సా ణు, మనువు, దతుడు, సృగువు, గ్ మాడు, యముడు, 

మరీచి, అంగీ సుడు, అని, పులస్త్యుడు, పుంహుడు, |= తువు, వశిష్టుడు, పర మెస్టి, 
అవాలి 5 

సూర్యుడు. సోముడు, కర్షముడు, |కోధుడు, ఆర్వాహడు, | ఏతుడు. 

గణపతి కీలా విశషాలుగా పకి ంశ ప్రీల లున్నట్లు గణపతి పురాణం -పేర్కొం 

టున్నది. పీటన్నిటికి మూలంగా (శ్రీమవివిష్ణువ ఏకవింశతి అవతారాలను తార్చి 

తన మాయావిలసనాన్ని విరాజిల్లచేయడ మేనని కనిపిస్తున్నది. మావవూలుగా మసం 

వ శావత్రారాల నే పష్ట్వవ తారాలుగా భాకిసాంశాని శ తాధికంగా అవ తా రాలున్నట్లు 

వేదపమాణంగానే వున్నట్లు గతంలో పేర్కొనడం జరిగింది. అయితే ఫశిష్ట దశావ 

ఆారాలకు భిన్నంగా, ఆ దశావతారాలతోసహా, మరికొన్ని అవ తారాలనుకలిపి మని 

విష్ణువు అవతారాలు ఏకపీంశితి సంఖ్యకు పరిమిఆా లై నట్లు వై వ్య వీయ [గంథాలలో 

కనిపిస్తున్నది. నిధాత, యజ్ఞ వరాహా, నారద, నరనా రాయణ, కపిలసీద్ద, దత్తా నేయ, 

యజ్ఞ, ఉరు[ కమ, (బువథ), పృధుచ (కవ ర్తి, మత్స్య, కూర్మ, ధన్వం శరీ, మోసానీ, 

నృసింహ, వామన, భార్గవ, (పరశురామ), వ్యాస, (శ్రీరామ, బలరామ, (శీ (శ్రీక్యున్ల, 

బుద, లేదా ' ల్సి అనశారాలుగా యూ 2! ని సెర్కొనడం జరుగుతున్నది. 
0 

బుద్ద, పల్కి, అవతారాలకు మారుగా కుమారస్వామి అవణ" రాన్ని సెతం వోకు 

అన తారంగా సేరొగ్నా (గంథాలు లేకపో లేము. శేవలం నిప్ప పవ తా రాలెశాక 

అటు గణపతిలీలలూ, చివరి! శివదీకలుసై తం 2! సంఖ్యకు పరిమితమవడం చూసే, 

ర జి WN ఆళ్ళ స చర ems టై ఆల్ బగ క్షు ( మొత్తంమీద (శ్రీ మహావిష్ణువుళాల్చిన 21 అవతారాల వైశిష్ట్యం (పసిద్దిలో క 

వచ్చిన రోజుల్లో "కేవలం విష్ణు పరంగా నే 53౯, అటు శివపరంగా నె నైతం౦ వేదో క మైస 

శ ఉల . జస సల. ఇ రొ ఇ 
హారివా రాశ్రేదం లక్ష్యంగా యావ సంఖ్యకు పరిమితంచేసి అటు విష్ణ ఎర్చసలను, 

. ః న లేర స ఫ్ నున 1 పష యిటు శివదీకలను |పాచీను లేర్పరచినట్లు $ నిపిస్తున్నది. ఈ దృష్ట్యాస అటు విన 

ర్చృనలోనూ, యిటు శివెర్చనలోనూ దీపారాధన చేయడంలో విడివిడిగా 21 వశ్తు 

లతో దిపాలుగల కుంచెను పెట్టి వెలిగించి యేక వంశ ద్రీపజో్యొతులతో ఆరాధన సే 

సంప్రదాయం ఉభయమాలోనూ ఒకానొక వె శిష్ట 0౦తో అగో రంత [పొచీనకాలం 
య టల - 

నుంచీ నేటివరకూ కూడా రణల నున్నది 

వర్షనలు య (పత్యేకత 

నగసింహకవి నారదీయపురాణంలో కొన్నికొన్ని సందర్భాలలో ఒకానొక 

వైశిష్ట్రంకల వర్ణనా విశేషాలను (పదర్శించాడు. తులసీ వారివాసరాది మహత్వ 

వర్ణనలోనూ ధర్మ కేతుడనే రాజు భకి తోచేసే నారాయణార్చనా విధానం గురించి 

వాజ్మయ మహాధ్యతుని 
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చెపుతూ గగ వద్ద ర్భనం యీ విధంగాచేయాలో పేర్కాంటూనూ, తులసీ మావోత్మ్య్యం 

గురించి చక్కగా వర్ణించాడు. తులనీపద ఉచ్చారణతోనే విష్టుపాదార్చనా 

నతృలి తాన్ని పొందుతాడని పేర్కొంటూ “దర్శన శ్రవణ కీర్తన వరిస్పర్శన స్మర 

అంబు లొనరించు జనులనెల్ల దులసీవనము పవి[తుల(బేయు వెనుకటి పదితరంబులు 

మీది పదిశరములు తులసీదళంబు లెందు వసించు” (నార. 159. పు. 57. ప) అని 

తులసీశ కని మహత్తరంగా నర్జించాడు. [ప్రాచిన భారతీయ వెన్యశా|స్తాల 

పకారం చూస్తే తులసి కృష్ణ తులసికాని, అగ్మీతులసికాని యేదైనా. అష్టాదళ 

కుష్టురోగాంను నిర్యూలిం చడ మేశాక, హృదయాన్ని బలవత్తరంగా రూపొందించి 

భూతాది పధ జాధంను సైతం తొలగింస చేస్తుందని తెలు నున్నది. (బహ 

వైవర్గ పురాణాన్నిబట్టి చూస్తే నిషుపూజలో (ప్రత్యెకత వహించిన తులసికి 

మూలభూత మైన చరిత యా | కిందివిధంగా తెలుస్తున్నది. లవమ్మ్య్యంళశతో మూధవీ, 

ధర్మధ్వజ దంపతులకు తులసి అనే పేరుగల కూతురు వుట్టింది. ఈమె చిన్నతనం 

లోనే బదరీవనంలో ౩ఛోర మైన తవస్సు “సింది. ఆ తపన్సుకు మెచ్చి (బవ్మా (పత్య 

శమై వరం వేడుకొనవలసిందని అంశ, విష్ణుమూర్తి తనకు భర్త అర్వ్యుట్లుగా 

వరమిమ్ముని కోరుతుంది. [బప్మా ఆ వరం యిచ్చి “నీవు విష్ణు శాపంవల్ల వృత 
రు*పం పొంది, అథి పప తతో పాటు వాస్తవంగా నె విష్ణువును పొందగలవని చెపు 

తాడు. తులసి విరహ వేదనతో వనంలో సంచరిస్తూ వుండగా యీ మెను శంఖ 

చూడుడ నే రాక్షసుడు చూచి మోవాంచి దరిచేరి “నీ వెవ్వరవు ? ఇక్క జెందుకు 

నిరుగుతున్నావు ౪” అని సంభాషణ (ప్రారంభిస్తాడు. కొద్దిసేపట్లోనే వారిరువురి 

మనోభావాలు వొకరివొకరు తెలుసుకుంటారు. ఇంతలో నారదుడు వచ్చి 

“యీ తులసికి శంఖ చూడుడే అర్హుడు. యీ శింఖచూడునకు తులసియే 

తగును. మీరిద్దరూ శప్పక వివాహం చేనుకోండి” అని చెపుఆండు. అనంతరం 

వారిద్దరూ గాంధర్వ వివాహాం చేసుకొంటారు. ళంఖచూడుడది మొదలుకొని 

దేవతలతో యుద్ధం చేయడం మొదలువెడళాడు. అనేకమంది దేవతలతని 

చేతిలో ఓడిపోతారు. చివరికి కాళికాదేవి కూడా వోడిపోతుంది. చేనతల 

[పొర్గనమీద కుమారస్వామి రంగంలోకి వచ్చి, మూర్చ పోశాడు, 

చివరికి శివుడు స్వయంగా శంఖచూడుని పె దండెత్తి అతణ్ని నంవాొ 

రిసాడు. అనంతరం శివుడు శంఖచూడుని కవచం తీసుకొని, అతని రూపం తోపాటు 
కవచాన్నికూడా ధరించి తులసి యింటికి వెళా . తులసి గనభర్త యుద్దంలో 

విజయం సంపాదించి వచ్చాడని తలంటిస్నానం చేయించి, భోజనంపెట్టి పర్యంళం 

మీదకు చేరుతుంది. వారనేకవిధాలుగా రతి[కీడలలో మునిగి తేలారు. మాయా 

రూపంలో వున్న శ ంఖచూడుణ్ని నిజమైన శంఖచూ. డని భావించి, నసంభాపించడ ౦0 
డు 

మవోమథన సా రామృతం 
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మొదలు పెట్టి, కొద్ది సేపట్లోనే తాను వంచింపబడినట్టు తులసి | ఏహిస్తుంది. | గహించిన 
వెంటనే గభుక్కునలేచి, దూరంగా నిలబడి, వికలమనస్క్శతో చూస్తూవుంటుంది. 

అప్పుడు శివుడులేచి, ఒక వేళ తులసి శపిస్తుందేమోనని సందేహించి తాను శివుడనని, 

తనను వివావాంకాగోరి నీవు తపస్సు చేయడంవల్ల యిది జరిగిం” నీ, శంఖచూడుడు 

నిన్ను వివాపాంచేసుకో వాలని ౫పన సె చేయడంవల్ల అసనితో వివావాం జరిగిందని 

వివరిసాడు. అప్పుడు తులసి తానుకోరిన విమ్ధువ శివునిరూవంలో వచ్యానసీ 

గహించి సంతోషపడి ఆమె ఆ శరీరాన్నివిడిలి వృశరూవం ధగెంచింది. శిన 

పురాణాన్ని బట్టిచూ న చ తులసి పుట్టుక మరొకవిఢంగా తెలుస్తున్నది. కాలనేమికి 

“నృంద' అనే పు తిక పుట్టింది. వృంద భర్త జలంధరుడు. జలంధరగరు శొరసొారి 

పార్వతి వద్దకు శివునిరూపంలోవెళ్ళి, ఆమెను వంచించుడా మనుకున్నాడు, ఈ 

వినయం (గహించిన పార్వతి జలంధగుని భారరఅయిన వంద వాతి వత్యాన్ని 

భంగపరచవలసిందిగా విష్ణువును కోరుతుంది జలంధర మహేశ్వరులకు “ముద్దం 

సంభవించింది. తనభర్త మహిషాన్నెక్కి డతిణదిశవై పు వెళ్ళుతున్నట్టూ, అశని 

నగరం తగలబడుతున్నట్లూ వృందకు స్వప్నాలు వచ్చాయి. ఇవన్నీ అపళకునాలని 

ఆమె భావించి న్యాకులమైన మసన్సుతో యేమీతో చక ఉద్యానవనానికి వెళ్ళింది. 

అక్కడ కూడా ఆమెకు మతిస్థిమితంలేక, అడవులలోకి వెళ్ళింది. ఒకచోట చెట్టు 

(కింద మవోవిష్టువు వృద్దముని రూపంలో కూర్చొనివున్నాడు. అదె చెట్టుమీగ 

"రెండు కోతులు కూడా కూర్చొని వున్నాయి. ఈ వృద్దమునివద్దకు వృంవ వెళ్ళి 

“ఓ మునీశ్వరా ! మీ వంటి వారికి తెలియనివిలేవు. నా భర్త కేమంగా వున్నాడా? 

లేడా! చెప్పవలసింోదని వేడుకుంటుంది. ఆ ముని “నీ భర్త శివుని;ల్ల చచ్చి 

పోయాడని” చెపుతాడు. వెంటనే ఆమె మూర్చపోయి. కొంత సేపటికి తేరుకొని 

“అయ్యా ! నీ మహత్వం సామాన్య మయినదికాదు. నా భర్త నెట్లాగనా బలి 
కించండి” అని అతీదినంగా వేడుకుంటుంది. అప్పుడతడు సరే అని, ఆమె ని గ్రాజే 

వుండవలసిందని చెప్పి, నమీపంలోవున్న చెరువులో ఆ నృద్దముని మునిగి, తానే 

జలంధిరుని రూపంతాల్సి, వృం'వద్దకు వస్తాడు అనడు గన భర అని సమ్మ సంగ 

కౌగలించుకుంటుంది. మాయాజలంధరుడు వృంగను ముద్దాడి, _రతికేలో 

తలిస్తాడు. చిపరికా మె వంచింపబడినట్టు (గవాంది శరీరత్యాగం చేయాలనే 

నిర్ణయానికి వచ్చి, చితి పేర్చుకొని తాను వంచివబడడంవల్ల కలిగిన దుఃఖాన్నీ, 

కోషాన్సీ ఆపుకోలేక ఆ మాయా జలంధరుణ్ని “* నీవుకూడా. సీ భార్యా! క యాగ 

దుఃఖాన్ని పొంది వానరుల సవీయంతో నీ భార్యను తిరిగ పొందుతావిిని శపించి 

వంద చితిలో దూకి కాలిపోతుంది. ఆ శాపవాక్కులు విని ఏష్టువు నివ్వెరపోయి 

నిలిచి వుండగా దేవతలంతా వచ్చి విష్ణువును యణాసీతికి తెచ్చి, వృంగ శరీరభస్మ్మం 
మీద కొన్ని గింజలు చల్లారు. అవి త్రులపీ, ఉసిరి, మాలతి, మొక్కలుగా మొలిచాయి. 

వాజ్మయ మహాధ్య యని 
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అప్పటినుండి తులసి విన్ద్వర్చనలో ముఖ్యస్థా నాన్ని పొంగడమేకాక (పత్యేకించి 

విష్ణు మం|కజపంలో తులసి పూసల మాలకు ఒకానొక విశిష్ట (ప్రతిపత్తి లభించింది. 

ఈ కథనుబట్టి చూస్తే రామావతా రానికి మూలం త్రులసిగా కనిపిస్తుంది కాని 

గతంలో నారదునిగురించి తెలుసుకున్న విశేషాలలో రామావళారానిశే కాక, 

అటు అవమ్బీకూడా రాక్షసి గర్భంలో పుట్ట రావనులచేత చాధింపబడు తుందని 

నారగ  పర్యతులవల్ల శాపాలు కారణంగా సీతారాముల గాథ జరిగినట్లు 

గుర్తించాము. ఏది యేమైనా పొచీన ఆయుర్వేద వైద్యశా_నాల (ప్రకారమే 

కాకుండా ఆధునిక వై వ్యా _నాల దృష్ట్యాకమూడా , తులసీకొక వైళ్ష్ట్టం వున్నది. 

తులసిలో వున్న మహా త్రరమైనశ కి వాచ్చ కీని ఇంపొందింపచేయడం. మంత 

సిస్టుల కై చేసే మామూలు జపంలోకాని, పత్యేకంచి మానసిక జపంలో కాని 

తులసి వృాచ్చ కిని సెంపొందించడంద్వా రా మానవులలో మహత్తరమైన శక్తిని 

ఉద్భవింపచేయగ లదు. అందువల్ల నె తులసీమాల ధారణకు వెల్ ష్టం యేర్చడింది. 

శ్రీకృష్ణుడు బృందావన నీవోరిగా వర్శింపబడడంలోకూడా తులసికున్న హృచ్చ క్త 

ఇ 

మతృత్వం సువ్యక్ష మవుతుంది. | 

ఏకాదశీ మాహాత్మ్యం గురించి, వై_శిష్ట్యంగురించి నారదీయవురాణంలో 

రుకాన్ట్రంగన చరి|శలో విపులంగా చ క్థించబడింది. తులసీ మావోత్మ్యం వర్ణనం 

తరువాత ఏకాదశీవత (పొళ స్త న్ధంగురించి య్ కిందివిధంగా (కుతి 

పమ*ణంగా పరొ_నబడింది. 
| గ్ 

“ పశాదశి వంటి [వతం 

'బేకలుపాత్ముండు "సేయండిల నెన్నిక దా 

నా కలుమాత్ముని సుకృతం 

జా కడ భస్మాహుతి యగు ననియెన్ [శుతియున 

(నార. 160. పు, 61. వ.) 

ఖగోళ శాస్త్రరీత్యా కూడా కిరి శేషులు, మ్మితులు (శ్రీ గొబ్బూరి వెంకటానంద 

రాఘవరావుగారు “నత[తములు ” అన్న (గంథంలో వివరించిన విధంగా 

మప*విముపరంగా పతి ఏకాదశికి (పత్వెకించి (పతి మాసంలోనూ (పతి ళుక్లపవ 
౯ a 

౧ 

ఏకాదశికి విశేష మైనస్థానం వున్నది. ఆపాఢ శుక్ణ ఏకాగశకినాశు సూ ర్యా న్వమయం 

కాగానే మహోవిష్ణు నక్షత్రాలు ఉ తరాకాశంలో _శయనించినట్లుగా చక్కగా 

కనిపిసాయి. చాతుర్మాస్య వతం యీ యేశకాదళినుంచే (పొరంభమవుతుంది. 

విష్ణుశయన మాసాలలో నాల్గింటిలోనూ యిరి మొట్టమొదటి యేకాదకశి 

మవామథన సారామృతం 
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కాబట్టి దీనిని తొలి యేశాదశి అంటారు. ఇదే శయన ఏకావళి కూడా. తిరిగి 

ర్స 

భాద్రపద శుక ఏకాదశి నాటికి విషున వ| తాలు పశ్చిమాన అంత రత మవుతూ 

ర్ట వుంటాయి. అంచువల్ల భ్యావపద శుక ఏకాదశిని పరివర్తన ఏకానక్గా "పేర్కొం 

టారు, (శావణ భా దవ పంమాసాలలో, భా దధపద శుక ఏకాసకినాటీికి ఉతర 

దిక్కును౦డి పశ్చిమ దిక్కుకు వొ తగిలినట్లు | పర్కా మారినట్లు ప్ష్టున క్షతాలు కని 

'పిసాయి. కాబట్టి యిది సార్థకంగా పరివ రన ఏకాబ శ్ అనడింది. రువాత సరిగ్గా 

రెండు నెలల కాలం పరివ రృ నస్థితిలోనుండి దిశమొాన్చె కా Es శుక్ల ఏకాద శినాడు 

తూర్పు దిక్కున సూర్యోదయం కం పూర్వం విష్ణు నడ | నాలు 5 నిపిసాయి, 

కాబట్టి కార్తీక శుద్ద ఏకాదశిని ఉళ్దాన పఏకాంళి, బోధన పకాదశి అని నవంవహ 

దించడం జరిగింది. కార్తీక శుక్ల ఏకాదశినాడు ఆ మహాోవిష్ట్రు నవ తాలు స 

నుంచి లేచినట్లుగా క నిపిసాయి, క చకుకాద శి నే (పబోధినీ మపామగా (నార, 

270. పు .) నరసింవాక'ి రుక్మాంగద చరి|తలో వర్థించాడు. కారక శం ఏకా 

దశి తరువాత మార్గశిర శుక్ల ఏకాదశినాడు విష్ణు నద ాలల్ ' ఉపరి అగ్గ భా? 

నత తాలు మాతం కనిపినాయి. వా నవాని! నరసీఐహకలి పేరొ న్నట్టు 

“కారికనదుంబె న మాసంబును, గృతయుగ సమం wu గ యుగంబును,”” (నార. 

260. పు. కఠ. వ.) లేవన్నట్టుగా కారక మాసానికున్న (పశక్యేకత మరే యితర 

మాసాన లేదు. అయితే కృష్ణుడు భగవద్గీతలో “మాసానాం మార్ష్గశీల్లోవామ్” 

అని "పేర్కొనడం అర్జునునికి నత్రోప చేశ కాలాన్ని . గృష్టిలో పెట్టుకొని 'కృష్పుడు 

అనూరుడెన రథసాకధిగావుండి పేర్కొనడాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మార్గశిర 

మాసానికి ఎవి. శిష్ట ర్టం యివ్యబడిందే కాని కార కం కంు మార్గశిరం గొప్పదని 

కాదు. పుష్య కుక్ష ఏకాదశి నాటికి, విష్ణు మూరి నత్ష తాలన్నీ సూర్యోదయాని 

కం కు ముందు తూర్పున ఉదయిసాయి. నథ(తరూవు డైన పరిపూర్ణ మహావిష్ణువును 

మనం పుష్యుకుద్ధ్ద ఏకాదశినాడు తెలశల్ల వారే సమయంలో చూడవచ్చును. 

అందుకే దీనిని వైకుంఠ ఏకాంశి అని మన (పాచీనులు పేర్కొన్నారు. ఇదె 

విధంగా మాఘశుద్ద పశాదిళిని ఫీమ్మైకావశ్గా, ఫాల్లుణశుద్ద ఏకాద శిని కల్యాణ 

ఏకాదశిగా, చెతశుద్ద ఏకాదశిని (శ్రీరామ పరంగా) సైతం కల్యాణ ఏకాదశిగా, 

మరికొందరు వెళాఖ శుక్ష ఏకాదశిని (రాధామాధవ పరమైన) కల్యాణ ఏకా 

దశిగా భానిస్తారు. జ్యేస్టకుద్ద ఏకాదశినాడు |తిని(క్ర మెకాదశిగా భావించి మవ! 

విష్ణువును (తివి కమునిగా పూజిసారు. (చూడు నత తములు, 157. ఫు. నుంచి 

164. పు. వరకు). 

నరసింహకవి సూర్యోదయ హీన్నమెన దళమిని ఏకాగశీ సంకలి౫ మైనప్పటికి 

కూడా పుణ్య|పదం కాడని (తో సిపుచ్చాడు 

వాజ్మయ మవోధ్యముని 
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రాం 

““ఆదితో్యగయ పీంనత 

నా దశమీ |పాంశమున్న వారి దిప:ముగా 

నావట( గైకొని యుండెడు 

నా దుర్శదుఫలము నీకు నర్చించు నింక న్, 

నూర్యహీనంబగు దశమీ [వాంతం బికాం శీ మీ|శంబు నాళ ంబు నొందిం 

చిన నుపవాగ[వత దాన  జాగరణంబులచే నార్జించిన వుణ్య బు నీకగు.” 

(నార. శి16 వు. 229 ప. 2కి0 వ.) అని ఏకాదశీ మి| శి మైన దశమినాడు చేసిన ఉపవా 

ర ఫ్ 3 పూజలు -నిన ని స్నషప కు, సాది అర్భనల ఫలితా! న్నీ ఆ పూజలు “సిన వారికి దక్కవ స్పష్ట పరిచాడు 

నారదుడు సష్టుమాపక్న్న్య్యాంగురించి, అనా క శేషూలనుగురించి, నిధానాల 
ధీ U 

గురించి నివరంగా సేర్ళంటూ గిష్టుచిత్సుని న ఛాసనవరణ సందర్భంలో న్యా 

ఫిదా మప త్న గం గురించి స శేషమంగా గర్జించాడు. అంగ నాగ్గన కర నాాసాలమించి 

మాత మెశాః భూమాందిగో ళాల ఫిఫిన గిభిన్ను ఆకగ్యణ శక్తులకు సెతం లోబజ క 
2 హా వం వావి రా 

వాటి నతి క్ర మించి యెక్క_డి కె నా పయనీంచగల వ్ఫాచ్చ ఓని సె తం మించినదిగా 
యా —~- 0 a 

వ రించబడిన యీ నాగ “ెశిష [౧ గురించి శ "మత త్వాన్ని గురించి మాటలో 
£2 గ యజ nt — 0 వాని గం 

యెంగ వర్ణించినా దాని శని వరిపు "ర్హంగా పేర్కొన లేము. న్యానమావోత్మ్యం 

గురించి గరసింవా స అనే విభఛాలుగా వర్ణించిన దానిలో యా (కింది పద్యాలను 

"రెండింటినీ చూే) న్యాఫమావోత్మ /. మెంతటిదో మనకు తేలిగ్గా అవగా వాగ 

మవుతుంది. 

నర విష్యల కెల్ల నుత్త మో త్తమము థీ 

"వే?వే దాంతముల్ వివిధగతుల 

పిఖభ్యాశమగు న్యానవిగ పూజ్యంబని 

చాటి లోరములు |పళంస సేయ 

శరగాగతియును న్యాసము సంవదనము న్యా 

సంబు న్యానంబు త్యాగంబు నన 

సకల వురాణ (పళ_స్తంబు న్యాసంబు 

పాంచరా[తములందు( (బబల న్యాస 

ముల ధర్మంబులను న్యాస మభిమతంబు 

సర్వ నియమంబులందు న్యాసంబు ఘనము 

సర్వ యత్న ంబులందు నాసనంబు శుభము 

న్యాసమునకంశుగలదె యన్యతర మొకటి. 

మవోమథన సారామృత 0 
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తపము (శేష్టంబు సత్యంబునకం కును 

తపమునకంచును దమము యోగ్య 

మా దమంబునకంచు నర్హ్హంబు శమము శ 

మేంబునకంకు దానంబు ముఖ్య 

మా చానమునకం శు నధికంబు ధర్మమా 

ధర్మ రహన్య కృత మున కంకు( 

(బ|వజనము మహోభవ్యంబు త|త్ప| వ 

జనమున కంటి శ _స్హంబు వహ్నా 

వహ్ని కంకును య జ్ఞంబు వరతరంబు 

మానసము యజ్ఞ మునక "౧౦౯౬ మహాత తరము 

ఘనము న్యాసంబు మానసగరిమ కం కు( 

దద్విశేషంబు లెంచంగ6 గరముగావు, 

(నార, 171, 172. పు. 120, 11. ప) 

రుకా్య్యాంగ దుడు వేటకు వెళ్ళిన సం ప ర్భంలో నరసింవాక వి చేసిన వర్ణన 

పరమాద్భుతంగా నరసింహాక౯వి శబ్లశ చ డ్ర్ పద వయోగ నై నెషుణా [నిం బహుముఖ మన 

లో కానుభవానికీ | పతీకగా విరాజిల్లుతున్నది. రుక్మాంగదుడు “ హరి కరిగిరి గండ 
కానరగవయ తరయుబుడు శల్యకులంగోత్కర కీకర ఘోర వనాంశతిరములకు ” 

ఉత్కంఠతో వేటకు వెళ్ళగా అనేకమంది చెంచుదొ రలు నేల ఈనినట్టుగా రుక్మాంగదుని 
సమతంలో 

పరిపక్వ బహువిధ ఫలశిక్యముల తోడ 

కొన వీవధ సవా సముల తోడ. 

బంచవసారంగ బాలోత్కరము తోడ. 

జంజరకీర డింఛముల తోడ. 

బరిరటత్సంకు శాబక నితానము తోడ. 

గస్తూరికామృత గోత్మ_రము తోడ, 

బల్యంకికాదండ బహు వండముల తడ 

భవ్య చామర కచంబముల తొడ. 

(నార, బీ1రి_వు. 14లి_వ,) 
జో 

మొక్కి వయారపు మొనలుదిర్చి ఒకానొక విడ్డూరం వలె ఎంతో వింతగా విశిషంగా 
వ 

తమ తమ వేటల నేర్చరితనాన్ని ఉగ్గడిస్తూ విన్నవించారని నరసింహా 

వాజ్బయ మహోధ్యతుని 
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9 a 

కఫీ చక్కని పథ లాలిత్యంతో నరక మైన పవ |పయోగాలళీ అన లోకానుభ వనికి థి" యా 
(పతిః లుగా ఈ కంది వద్యాలు రచించాడు. 

“గావు పశ్తైుదం దొలంగక నిల్బెనేని బె 

బ్బులుల సన్నిటీి నెనోయబూనీ శతు 
ఇ రట జాం 

శాలు గూల్చన నొక్కు యలుగున నివుడునా 

యెలుగునం గడకడ కగకున్న( 

గరుతారుణ భబోథతలలుగా. చాంలింతు. 

గారంపేతుల. గొమ్ముగములు eA 

యొ౧ంటి గా డెదురై_న బంట పోకు మటంచు 

థాకమ విదిలింతు నీ కటారి 
పకా 

గొల ల్ని ఇ జరీ wm SDN ణి రంబుగ%6 దము చామె పట్టిక నిన 
Pp, 

r 0 iy + కనాన తో వీరుదు లటిక( జూడు నా పెంపు సొంపు 

పెట్టీ నేటి జముచాళఖఅారకు కిదును 

సురియ విలునమ్ముులున నేడు చూడు రాజ.” 

“పులి యెలు(గు సంది దుప్పి కార్చోతు మన్ను 

జింఠ యననెంత నేడు నాచంక' నిణీకి 

వన వేలుగ. దేత్తు నా వేట చూడు 

సొామి6 బంటు తనగంబును సావాసమును.” 

మార కోగ్శండు నామూంక పోటు బంటు 

సామి! వులు(గైగ వేలుటా న నేమి గడువు 

క తియుః గటారి నేంటికి కదిసి నపుజె 

చంక గొట్టి యడంతు నిళ్ళంక వృ తి” 
ఠి నం 

(నార. 218, 219_వు. 144, 145, 146_ప.) 

నూతుడ, (బహ్మాజ్జూనతత్వం బోధించే నంగక్భంగా నరసింహకవి ఒకానొక 
జా జ ఖో షో (| న రం 

విశిష్ట చమత్క్భ ఖిగల యా పద్యాన్ని నిక చించాడు. 

“ఆత్మ వేదులు కరామర ంజెసేయ 
శి బా 

సందు కొంగయు సూరులయ్యాాత్స వేదు 
రి ఆ 

లెనచారికం గరమర ౧2 సేయ ' 
యా తా 

నం|దు కొంగలు సూర లత రంత మహివు,” 

(నార, వీ౨ల, శ [గం ౮౮1 eX 
ఇ 

మవోమథన సారామృతిం 
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చక్కని పాండిత్యం, |ప్రతిభాసంవద కలిగిన నరనింహకవి చారిత్రక మైన |ప్రాచీన, 

అర్వాచీన విషయజ్ఞానం లేనందువల్ల అనెశాలైన |భమ (పమాచాలకులో నై కొన్ని 

విషయాలు పేర్కొన్నట్టు గతంలో గురి ంచాము, ఇదేవిధంగా నారదీయపు రాణ 

పథమాశ్వానంలో కృష్ణుడు దావాగ్నిని (క్రోలిన తరువాత వర్షాగమాన్ని వర్ణిస్తూ, 

వివిధనదులు మవోజన సరిపూ ర్హాలె పొంగినట్టు, దేళకాలోచిత భిన్నంగా యీ [కింది 
~~ 

పద్యాన్ని విరచించాడు. 

“గంగా సరన్వతీ తుంగభ| చాయము 

నా కవేరసుతా పినాకినీ శ 

రావతీ సింధు గోదావరి గోమతి 

కప వేణ్యా గండకీ మలావ 

వోరి చీ చం[ద భాగాలక చర్మణ్వ 

క్రీ నర్మదా బాహుచానదీశ 

తదు వెనా నిపాట్రాపి పయోసప్టి ప 

యః (పవావాములు మిన్నంది వేగం 

దద్దయును బొంగుచును విటతాటములగు 

తటజకుట జముల్వీచికాపటలి. చేల 

దళదిశాచ [క నిమ్నోన్నత సలంబు 

లేకమెయుండ నిండె సమిద్ధ మహిమ.” 

(నార. 21. వు. 120. ర్ట ) 
“గండకీ చం| దభాగ "వంటి నదులు చ్వాపరయుగంనుంచీ వున్నాయని చెప్పడానికి 

బొత్తిగా అవకాశాలులేవు. ఏది యేమైనా నరసింహాకవి సందర్శోచిళా లై న, సార 

కాలై_న శబ్ద పయోగాలనుచేసి తన కవితాపౌఢిమను బహుముఖాలుగా నారదీయ 

పురాణంలో చూపించాడు. (పత్యేకించి వారిని స, ంభంలో చూపించవలసిందని 

హిరణ్యకశిపుడు కత్తితో కొట్టినప్పుడు వెనువెంటనే ఆ స్తంభంనుంచి నృసింవోవ 

తారరూపంలో విష్ణువు ఛట్ ఫట్ మని వెఠిల్లున ఆ నృంభం పగిలిపోగా ఆవిర్భవించిన 

సందర్భంగా నరసింహకవి తన బహుముఖ శద్చార్భపటిమా వీరభావ స్ఫోరక శ్వాన్ని 

యో [కింది పద్యంలో (పస్ఫుటంగా మహాద్భుతంగా వెల్లడించాడు. 

“వటపటత్కటు సమువృట పటుధ్వని విశీ 

ర్యద్దన స్థూణాసభాంతరంబు 

చట చటన్నట దుగ చటులరంగస్సులిం 

గాచ్భాద్య మాన గృహాంగణంబు 

వాజ్మయ మవోధ్యతుని 



స శీషోలు CLXXXV 

తట తట నుర దురోడెశేయ శలభసం 
a 

ఘూత | వశాన నిర్భర తరంటై 
by 

రటకట దం|ప్లా[గ౧ ఘట్టి కవాః సో 
ర్తి (2) 

త రన గరాలి దురయగ౧బు 
0 గు ది a 

. | 7 + 
భూగిథూనణ తీ|వోంగ్ కి ఘోర 

నార వాగు సటాచ్చటా సింకులం౦బు 

సం భమాం (భధర:.! తలా భలము 

వీర నరసింహా రు+వ మానిర్భ9ంచె ” 

(నార. 505. పు. 258. వ.) 

విశషాలు 

నరసింహుడి గోపికాఫివోర వర్ణనలో “అధ రామృ*ము జివ్యానానుకొనిన'' 

(నార. ఏల. పు. 159. ప.) అని అధరామృణపు గుచి గగించి చేరొ న్నాడు. 

వా_సినానికి సంస్కృ తాం | ధాది వాజ్భయా లలో అధ రామృ తాన్వాదనం గురించి 

ంర్ర్రో కాబా లేము. నికి (వని వం! రవం వర్ణించని [పా J వ్యాలు అవు నిజాని (పతి Se అధరోష్థంలోనూ 

అమృతం వుండదు. |చేమిసలందరూ పగస్సరం యుుతీయువక.లు అధరొష్టాన్ని 

చీక వచ్చును. రాగు వాదికి త|మాపంగా అభిం చేది ఉమ్ము, లేదా చొంగ, లేదా 

లాలాజలం వంటిదే కాని అమృతం మాతం వాదు. ఆర్షగిజ్ఞూసం సవా బాన 

వానికి ఊర్వశీ, రంభా, మేనకా |పభ్ళతులు అమ్మ తి సిద్ధి బొంది మవో తప; 

సంఫన్ను _లెన మహర్షుల నపోభంగం కలిగించడానికో, లేదా వారిని సవాజంగానే 

(పేమించి వారి సంభోగ సుఖానుభూతిని అనుభనించడానికో వారి అధరామృ తాన్ని 

ఆస్వాదించనీయవంసిందిగా అభ్యర్షించే వారు. అమృశసిద్ధి పొందిన వ్యక్షి లాలాజలం 

అత్యంత మధురంగా వుంటుంది. అందువల్ల అటువంటివారి అధూాం నుంచి 

లభించే లాలాజలాన్ని అమృతంగా భావించేవారు. అమృ త సిద్ది పొందడ ంవ ల్ల 

అమృతనుయమై మధురాతి మధురంగా వుండే లాలాజలం అమృతం కాక 

మశరేమవుతుంది * అయితే అమృత సిద్ధి పోందిన నువార్థి వంటి వారిపట్ల సె అధ 

రామృత శచ్లాన్ని అతి |పొచీన కాలంలో వ౧వహారించేచారగు  అయి'డే [కమంగా, 
టె ది 

అమృత సిద్ది పొందనటువంటి అలి సామాన్య మానవులకు సైతం శృంగార 

వర్ణనలలో యా అధ రామృత శబ్దం నీర రకంగా (ప్రయోగించడం జరిగింది. 

వి గవోరాధన అత్యంత ఆధునిక కాలంలో [బారంభించ బడిందని బాలా 

మంది పరిశోధకులు భావించారు. ఇాన్హవానికి నిగహారాధన యెంత [పొచీన 

మవోమథన సారామృతం 



CLXXXvi నారదీయవ్వురా. అమ్ముళలనవ నీషం 

తరమెనదో చెప్పలేము. వేదాళప్పటివే ఫ్యగివిరాధన అవ్పటిదెగని 
కా 

ఆ మోదించవలసనివుంటుంది. ఫఏమ్లువుకు సనకావులు పిన్నపం చనుకున్న సంగ ర్భంలో 
ae 

“నీక నుపనిప.ద్వెద్యం దే పన స "మదివ్య మం), ప్మిగహాం బుపా ? ౧దంబుగా 
--ంరిరా 

నారోపింతురు.”(నార. వనఫ, పు. 261 వ.) అని :మమూర్హి పామది5' మంగళ 

వి గహరూపంలో ఆరాధ్య దై ఒమని ఉ3 నసితులు వరొన్నాట్లు నరసీంవాక ఫ 

వక్కా (చాడు. అపలు (శ్రీమహోవిమ్టువు (బవ్మ్టూను న ఎ్రిష్టించిన ౫రువాణ | బహ్మకు 

ఒకటికి రెండుసార్లు స్వయంగా తన నిగహోన్ని అర్బామూ క్రిగా శ) వప! 

ఫస్టు వ అను! గహాంచి యిచ్చి" ట్వ వరి రిచడ౦ జొగింది. 

ఏల ఏవిపూవము వొందెను 

జాలక ! యిది యిమ్ను పవరమభఖాగ వం సఖా 

మౌళిమణికి నీక్త్తు © 

యాళుత నొకదివ్య ఏ పాము గొనుమిం" న్, 

అనుచు! "మలా, శాభర ళా ౧క శాలి 

జ్ నిజర రముననిచ్చె, ఇచా ” | దిన Py 

ఎ (౮ 

వీ, గవా * ఎజుగుకు క్ష్ త్ర (పాము బా | నొ గహాంబు 

చక) ప్రారదగ మున & యాన్ని (జొ కె సులువే. 

(నార, 106 పు. 67, 6%. ప.) 

కాగా మిగ హోరాధన యెం [పాచి తరమో యెవ్వరూ చెప్పలేగు.. శిల్బశాస్త్రం 
(పకారంచూచినా విష్ల్య్వాదిమూ రులకు రుూూపువ లన మొదట్ట మొదట యెప్పుడు 

జరిగిందో సాధికారిక గా యెవ్యరూ వెప్పలేగు. వాస్తవానికి శిల్పాలను చెక్కే 
ప్రతివారూ చాలాకాలంగా ళిల్చులుగా పరీగణింవబడుతున్నారు కాని వారంత 

శిల్చులుగా పరిగణనకురారు. తవళ్ళ తొ, దివ్యగ్భుష్టితో విష్ట్వాదిమూర్తులను చూచి 
తాము చూచి. రూపాని! చి తగూసంలోనో, భాపషాయు కృమెైన రచనా వర్ణ నా 

రూపంలోనో, ఆయా మూర్తులకు మొట్టమొదట (పతి రూపకల్పన చేసిన వారే 
శిల్పులు. అయితే దివం న్ ౧ గతువుతో అనలు మూర్తిని కాంచకుండా యెన్యరో 

మహర్షులు చిత్రరూపంలోనో _ఖోకరూపంలోనో మూంర్తిలకణం నిర్వచించిన 
దానినిబట్టి, అంక్లు ఒక శిల్పాన్ని చూచి, మరొక శిల్చ్పరచన చేసినవారు అన్మలెన 
శిల్బ్చులు కారు. అటువంటివారిని (ప్రాచని శిల్చ్పశా సాలలో శిల్చులుగా పేర్కొన 

లేదు సరికదా ోశకారుకులుోగా పేర్కొన్నారు. అయితే యిటీవలికాలంలో 

శిల్పాలు నిర్మించి, క్ల్పులనిపించుకుంటున్న వారంతా అస్నలెన శిల్చులుకాకుండా 

కారుకులే నన్నమాట. 

వా బయ మవ తధ్యమని 



గ; శీపూలు లల... 

అ ఇగ జ్య we” న * * అణ న'ఘ్ట్రైవును [బవ శ సృష్టించి ర్త (బలాల స (శ్రీ మహి పష్టు పే 3 లు SE ) 

నికతోపాటు, అష్టూం ద మం|తోపదేశ కూడా చేయగా, ఆ అఫ్ఫూ కర నుం | "తా 

వృత్తి (పభాః,ంతో సమ చెనతలనూ”?, నమ (వపంచాన్ని న్ ప్రించాడట, 

“పూనం త రవం? 

స్వాత్ సృృంచెదవు నల ౧ గద 6తరముల్ 

ఖాత నధథి5*రాంగోం 

బీ శౌంచిన నన్ను నా,ళయి:ఎచెదు స్పిన్. 

సొర న; 

మారి బ్లాన్భ త్తి త్రి పూని యబ్బ థి". యు సె 

ర్వార౦భీ భాన్ను pC ఇదే ది తా 

నామూఢస్టితిం (బం చమ న్చాజించెన్ , | 

నార. వగ పు. వినీ 4. ప.) 
శ 

“ఏత అయోనీజి అని అనేక సంద ర్భాణలో పక్కుం (గం థాలలో చేదా “బడిన | 

అయాం Pe జల . 

మె యోనిజ అనడా కి ci తం నిరాచేవణీయ మెన కథ | పసిస్టమె లః పోలిన, 

అయిశే మహాశ్వారుని పెషయంలో మూ'తాపి సృ రఏ*తునని అనే [om 
వి! » wr 

వేనోళ కగించాయి. కాసే నిద్భిల్వంగా నారదీయపురాణంలొీ మ ప *శ్వర డు 
(టు —0 

[దిహ్మపు[తుడని యా | కింది [1ధంగా ఎర్మొగడం గురి గి ంది, 

cs అఎణ శని 1గూ 

పాకుండ”గ నొక వుతుం వని. గల్లెన్ 

దతుండు హారిభ రతుం 

త నిధాత వుంద నాది దిగి స్తుతుం గే డె దేవదేవుండన వెలసిన తనియునుకు భవో తా 

రరంటువచేకంచి వెగచేచాంతబులు చదివించిన గతండె డై_ శ్వర రింబు వంది నగ్యో 

భూత ౧బులకు నై హకంబులు "సప సేయుచునుండ.(నార. 99. వు. 25 ప. 26 ప) 

మామూలుగా పండిత. పామ౫గ;అం తా “గాయి ఎని, “గాయ శీ మంగ 

మని” అనుకుంటూ వుంటారు, వాన్తవాసి! “తత్సవితుర్వ రేణియం” ఇత్యాదిగా 

? మనుకుంటాగు. _ నిజానికిది గాయ తీ 

ఛంగంలోవున్న సవితృ దెవతాత్శః మె మం[ఒమని అ నేకమంది పండితులకు కూడా 

తెలియదని చెప్పడంలో ఆశ్చర్యకర మైన విషయ మేమీలేదు. అసలు గాయ (త్రీ 

చృందం నేరు-గాయతీ'దేవ తాత్శకాలైన మం|కాలు వేరు. గాయ శీ మం[తాలలో 

వున్న మం| 0 బా లామంది గాయ, 

విష్ణు గాయ్మతి, [(బహ్మూ గాయతి, మహేశ్వర గాయి, అని మూడు విధాలైన 
గాయ | Sry లో r ఆల ఠి అ ్రల్లి శత లో క వ చి లో 

తులున్నాయి స గాయ తి గురించి నరసింవాకొపి “చనియందు వ ట్రపష్య 

మవహామభథన సారామృళతం 



CLXXXVviii నారడీయపురాణ అమృశ నవనీతం 

గో క శేమావభోధంబు గయగుం గాసు విసు గాయ! తియందాం' నం థీ వ్ర మం|౧ం౦బు" 

(నా . 958. పు 18 వ.) అని పేరొ గ్రాన్నాడు. 

పుష్పక విమానం గరించి దాని య శిష్లర్టం గుొంచి చాలామంది వండితులకు 
ం 

శెలునును. అయిశేే |శీహరి దిగ్యవిమానానికున్న వై శిఫ్యం పువృకవిమాన నై శి 
(» Se a (కక 

వమ ౧౦క౦ శు వువాత రమెన పె కిష౧ం కలది. | బహూ (శివాం దిగోం విమానాన్ని 
డల — క — యురి 9 = 

పూజించే న సందర్భంలో 10 అకురు మైజ్ల్ వపమాణంక ల ఆ వీమానం వంచ పురుస 

మా|శారూపాని కే పిెమిత మిన౫ని, |శీవా హరిని తం స్య లీలతో తంత నగిలిగ 

రూపాన్ని పొంది నిలిచాడని నరసింవాకపీ ఆర్తి ంచాడు. (నార. 109 పు. ఏల్. న 
శ 

(శహారిస తనే లసమాత సర్వశామ వర్మపదాయని అన్న సంగతి అం: రికీ 

శలిసిం దే. శీ మహావిష రను ఆయు ధాలకో వెం మైన 'నుదర్శనం' శ|త్రు10హో 

రంలో త గులేనిదన్న నంగతి కూడా ఆర్ష ఫిక్ఞాను లైన వారంపరికి ఘూరి గా తెలు 

నును. సుదర్శన పయోగానిక వ్యతిరేకంగా యెసరైై నా యేదైనా |పయోగం 

చేస్తే ఆ ప్రయోగం ౩ చేసిన వ్య అృస్త్రశ(స్ర్ర) నన్యానం పసి దాసోహం అని 

అననై నా అనాలి, లేదా సుదర్శన శక్ |పాణాన్ని బలిగానె. నా యివ్వాలి. ఈ 

విషయం ఆర్డపిజ్ఞ్వ నులకూ, మంతశ్యాా వ్ర్రకేత లకూ నుపిదిత మెనదే. కాని నరసింవా 

కవి “విమాన పశ్చాద్భాగంబున( | బాకార మధ్యఎబున సుదర్భనమును లమ్మీయు 

సర్వకామంబుల నిచ్చుచుండు” (నావ ౨5, పు.ఓలిలీ వ) అని పేర్కొని లచ్మీమాతతో 

పాటు సుదర్భనం సితం సర్వ కా మాలను (పనాదిస్తుందని నూతన విషయరూన్ని 

కలియ చేశాడు. 

గతంలో సము, |బహ్నా, మహేశ్వరుల సత్యోజన మోగుణాల గురించి 

కొంత చర్చించడం దిగింది. కాని నరసింపాకను నారదియవురాణ [పథమాశ్యా 

నంలో అర్జనుడు సుభ దను తీసికొని వెడలిన నరువాశ మునీశ్వములు (తిమూర్చు 

వైన (బహ విష్ణు మహాశ్యరులను పరీక్షచేసి, వారి గుణాలను చెలుసుకొనవలసిందిగా 

భ్భగు మహర్షిని పంపగా ఆ మవార్షి ముగ్గురిని పరీతీంచి, చివరికి మవో విష్ణువు 

మాతమె శుద్దసత్వమూ క్రి అని మునులకు చెప్పినట్లు "పర్కొ న్నాడు. (నావ, Tl, 

12, వు. 429 వ. £80, 481. ప 482 వ) మహాోవిష్ణునును శుద్దసత్వమూ ర్తి గా పేర్కొన 

డంలో విశేపంలేదుశకాని, మునులు భృగుమవార్షి ద్వారా (తిమూ గ్తులను పరీక్ష 

చేయించారనడం విశిష్టమైన విషయం. గతంలో నారద పర్వతులు విష్ణువును శవిం 
చిన  విమయం గుర్తించాం కానీ (తీమూ రుల శక్ర స్టుఖభావాలను మునులు 

పరీమీంచారన్న విషయం మాతం యూ సందర్భంలో మనం గుర్తించవలసిన 
విశేషం. 

వాజ్మయ మహాధ్యతకుని 



ఫిశేపోలు CLXXXixX 

శో నో కీ 5 లో గ జ” జ బీ నరసింవాకకి పామంచమవ భేదాలను వచించ నంగగ్భంలో. శాండిల్యుడ నే 
4 

మవార్చి పాపం వ, జిన, మత కారకులను వడించడం కాపు వాగీని నంపిరడంబణాగాని 

యో కంది పడి రంలో “అరో్కన్నాడు. 

“రూఢి శాండిల్యు/౧౫ను మునీం|దుండు నున్ను 

జాంచ రా త మాణ (పభావళ్య్ 

నాగమార్లంబు వ్యర్థమ”గట్వొనర్చు 
[3 డ్ య 1 

3 
శయుల( వావండ ఉనులును *' ౧వాదించె.” 

(నార. 149. పు 10. ప. ) 

క Saag we ut అసం Dr Ae, ww ల వి వెలుగును వెన్నంటి ఒకటి సషటగా స స్రస:ఖాలు కా సడ్కుండ అన్నట్లుగా ఆనీ 

కలానికి భిన్నంగా దాని వెనువెంటనే నాసి కమనం ఆపిగ్భపించడంలో పిచితం 
(an 2) _ 

లో లా = జ్ గ ఇ = | జ లేదు. నరసిం కని "Er సందర్భాన్ని పట్టిచూషస, పాొగ.ండి జిన మతాలు 
inl గా 

మన చరిత కారులూ పం చినంత ఆధునిక: వముతాలు కావని ఉట తెల్ల మవుతున్నదది. 

“అపకారికి నుపకారము నెపమెగ్సక యువాడు నేర్పరి అన్నభావం 

కేవలం సుమతీ శతక క ర్లనాటి భావమేశాదు. నేర్చరిగనం మాట చేముడెరుగును 

కాని ని దోహులకు 'సెతం మలేశేయాలని వేద బచెవగణాలు సగర్షిక. గా అఫఖిణపి.౧చి 

నట్లు వా ఫువానర “రాత నంవాదంలో నరసీంప గని స్పష్ట పరిచాడు. (నార. 

149. 150. పు. 12వ, 18. 14.ప) 

భస్న్మానురుని కథ చాలా. ను|పనిద్గ మైనది. భస్మాసురుడు మ పాశ్వరపని 

గుగించి తవన్సుచేయడం , అతడు పశ్యత మై ఐరం కో రుక్ *వలసీందిగా చెప్పడం, 

నేను యెవసీ శిరన్సమీద “యు వెడళతానో అతడు గనం అవ్వాలనీ అతడు కోరడం, 

ఈశ్వరుడు గరే అని వరమివ్వడం, అసలు యీ వరం ఫలిస్తుందో లేదో చూస్తాను, 

నీ నెత్తిమీదే చేయి పెడ ఇ నని భస్మానురుడీశ్వరుని వెంటపడడం, చివరికి | క్రీమహో 

విష్ణువు మ హేశ్వరుణ్ని కాపాడడం అందరికీ శెలిసిన విషయమే. అయితే అటు 

పామరులకు'కాని యిటు పండితులకు కాని, ఆ వరంఫొందిన రాశ్రసుని వేరు భస్మా 

నురుడచే అందరికీ తెలును. అగలు పేరు తెలియదు. ఈ భస్మానురుని అసలు 

చేరు నరసింవాక'క విష్ణుచిత్తుని కథలో “వృకానురుడు'గా తెలియచేశాడు. (నార. 

167.పు. 9లి.వ) 

సంసార వివర్ణితుడై సన్యాసిగా జీవించడ మన్నది బౌద్దనుతం తరువాత 

పరివ్యా ప్రిలోకి వచ్చినవిషయమేశాని ఆర్ష సంపదాయసనిద్దంకాదు. వాస్త వానికి 
అత 

ర ప్త బుషులందరికీ భార్యలు న్నారు. వివాహితుడు కాని మహార్షి యెంతటివాణై నా 

మహామథన సారామృత 0 



CXC నారదీయపు రాణ అమృత నవనీణం 

ఆజ్ అ శ (7 లో యో ఇల ఖో వన కా జో రె జ - చ 

తమాటదుసలు పవన నీలొ నా ఖు సోః హో చేదు, ఆర్షగిజ్జైనం స్భ ఖా సంసాలగా 

యు యె అటట 

జీనూ ఉపవాసరపవాతు టై వుంటూ కూడా గిగిభ్ ఆధాంత్శక శోకులు పొందూ చ్చు 
ఎవ 

డ్రై « అటి 

ఆ 1 
“Hd ఇ ల జో తా 

నని చెప్నవలనివుం* అంది. నంసాకి అయివుండి నిచ్యుఖ _అయివుంణ మాడా నియ 
a 

మతావా"0 కలవా డే నారాయణ నామ్మా: ల ఎన్రూ నిత్రో వ్రవవాసిగా సగడొంద 

వచ్చునని 2 పళిమ్టనచేత నరసంహాకవి యూ కంది విధంగా చెప్పించాడు. 

“ నియమంబున స్వభార్యనియతుండి సై యుక 

కాలంబుననె రతిశేలి సలిపి 

యుండుట మజినాకు యు3 ౦బు | బప చా 

గిత్వ౦బు జగము వర్జించి హవ్ాాడ 

గాధి పుతుండు కమలాథివ భ్ని 

పాపరాయణు(డు పశ గస్తీ గాంచి 

జాత శయ నిమి త్ర సత్క-ర్మిములు పూసి 

త దోషముగ నైవేద్య మొన. 

యదియు ననిషధ కాలంబుంందు. DE 

యనుచు గోవింద యనుచుబరాశ్శ యనుచు. 

(బతిక బళ మును నుడువుచు( బరిభుజించె 

వాసి నటుగాన నిత్యోపవాని యయ్యె.. 

నా౪.181.పు.165 పె.) 

ఉపవా”, సిరుపవాస స్థితుల గురించి ఆగమ వాజ్బయావిమ్య్మ గణ రకు పూర్వకాలం 

లేచే పెక్కుస్వాచాలు జరిగినట్టుకనిపిన్తున్నది. తిథి ఫల నిర్లంరూది పివయాలను 
గ వ ర 

వర్షసూ సూతుడు మునులకు ఏవరించిస సందర్బంలో “అనేకాగమ ఏిరోధంబులు నైన 

నేమి? |బాహ్మా[ులు వివాదించిన నేమి? ద్వా" ఘ్యుపవాసంబునుం [దయోదశి 

పారణయుం కేయవలయు” (నార. 19కి. వు. 20.వ.) అని విస్పష్టంగా ద్వాద 

శ్యుపవా సాన్ని (త యోదళి పారాయణను నియాంగా ఒనరించాలని పెరొ- న్నాడు. 

మనకు మామూలుగా చాతుర్మాస్య [వశం గురించి అందరికీ శెలిసిన 

విషయమే. అయితే చాతుర్శాస్య వతం వలెనె |శావణశుద్ద విదియ మొడలు 

నాలుగు మాసాలపాటు అంకే మార్గశిర శుద్ద ఫ:దియవరకూ కూన శయన | వతాన్ని 

సంశుద్దితో విష్ణువు నర్చిస్తారని హామచేవుడు రుక్ళాంగదునికి* అతని పూర్వ జన్మ 

వృత్తాంతం శెలిపిన సందర్భంలో వివరించడం జరిగింది. (నార, 222, పు, 167, స) 

బహుభార్యాత్వం అంత్యంత (పాచీనకాలంనుంచి వున్నది. దశరథుని కాలం 

నుంచే కాక అంతకుముందు కృతయుగంనుంచే బహుభార్యాత్వం వున్నదని 

వాజ్మయ మహోాధ్యముని 



ఎ శోయూలు Gal 

wn ఆల జ నరచాం కొ, Mou ఆబ్స్ a ఆగ రా రుళ్ళా: గదుని చరిత నిరూవిన్తుశ్నది. D0 1 బహు భా ర్యాచ్వ విషయంలో 

పథముభాగా వుండగా, రెండ వివాపాం చెను నేట్టయినే రెండవ భార్య i 
(0) 

ధనం" 0కు (కన్యాశుల్క.నూ మాట) రెట్టింవుఫనం పథమ భార్యకు యివ్వాలట, 
a గా (రి ] 

శా వను నే క లో —' తృతీయ ఇవాపహాం చెసుకుంళేు జ నృ తీయ భార్యపచ్చే ధనంకంట శెటి.పు ధనాన్ని 
ర్త జ ww కము | 

OG ౯ షె షో జ్యో క ఇ. ద్వితియ భార్యకు, ద్వితీయ భార్య చ్చిన ధన౦కొం శు రెట్టింపుధనాన్ని తిరిగి (పథమ 

భార్యకూ యిదేపిధంగా యెస్సెన్ని ఫవాహోలు చేసుకొన్నా (గమాను” ౫౦గా 

రెట్ట: పుకం రెట్టింపుగా అంగ౫కువూర్వుప్పు భార్యలకు ధనం యిసువలసిన నీయమమ 

నున్నట్లు నార దీయపఫురాణంలోని గపకాంగద చరి[గసల్ల తెలుస్తున్నా ది. ఈగొధ్రంగా 
య (0 గా అం 

ఇ జలే Ware‘ శ... = జ అహ్హ ట్టి ఈశ 'రెట్టంస్సు ధనాన్ని పూర్వపు) భార్యల “వరండా నే స్పనర్విబాప్లు చేసుకంంకు 

భగ పూర్వఫు భారాల” | ముణ | గన్ఫుడవు తాడని ధూడా యూ సందర్భంలో 
య oy - ® 

నరసింవాకకి యీ | కిందిలిధంగా స్పష్ట పగిచాడు. 

వాని కెక్కి ద్వితీయ వివాహమునకు 

గూడి | వథమి పరిణయ ద్విగుణధనంబు 

లోలి సేయంగ(%గగుల గాకయున్న ష్యేస్థ 

భార్య కాభర్త బుణివం(డై పర'(యియుండు.”ో 

(నార. ౨51. పు. 208, పం 

వాస్తవానికి శా ప్ర్రీయంగాచూ స్తే సంభోగనమయాలు, దినాలు వరిమిజంగా 

వుంటాయి. సంభోగం చేయవలసీన శుభదినాల గురించి, అశుఖ దినాలగురించి అనేక 

నంద ర్భాలలో ఇ స్తాలలో విధి నిషేధాలు యేగ్చగ చడం జరిగింది. సామాన్యంగా 

దివా మైథునం అన్నది (పాచీన కానూది శె ౮960 | వకారమేకాళ, ఆధునిక ఏజ్ఞానం 

దృష్ట్యా కూడా ఆరోగ్యక రమైసడి కాదు సరికదా ఆయుశీ ణకర మైనది కూడా. 

ఉత్తమ సంతానం సంజనితం కావాలంకే మంచిమంచి శుభ ముహూరాలను సంభోగ 

సమయాలుగా |పాచీన జ్యోతిళ్ళాన్హు వేత్తలు కొన్నిటిని పేర్కొన్నారు. కాని 

నరసింవాకని యిందుకు భీన్నంగా శాస్త్రీయమైన దృక్పథం లేకుండా చెప్పాడో, 

అతిళ యోక్షి గా వర్ణ్శించాడో, మూలాన్ననుసరించి చెప్పాడో లేదో మనం యేమీ 

చెప్పలేంకాని రుక్మాంగదుడు మోహినితో నుఖంచిన విషయాన్ని వర్ణించిన 

సందర్భంలో “ఇది దినమిది "రేయిది తణమిది జామిది పక్షమనుచు నెజుంగక భోగా 

స్పదమగు పదమన నా విభుండెదమాడి నుభోగభోేగ మెనంగ రమించెన్. (నార, 

బి54. పు. ౨12. ప. ) అని నర్వ వేళలా శుథాశుభాలతో నిమి త్రంలేకుండా, 

రా|త్రింబవళ్లతో వని లేకుండా రుక్మాంగదుడు సుఖించినట్లు బర్జి ంచాడు, 

మవోమథన సారామృతం 



౮౫0౦11 నార దీయను రాణ అమృః నవనీతం 

మామూలుగా తం|డి ఆస సంతానానికి నక్శదం సర్వసామాగ రమైన 

విషయం. తల్లి బం[డుల ఆస్తులమీవ వారిపీల్లలకు హాక్కు_ంటుంద నడం కూడా 

సామాన్యమైన విషయమే కొన్ని సందర్భాలలో తండి ధనహొనుడై పుత్రుడు 

స్వార్డిత మైన ధనంతో మిక్కిలి ధనవంతుడు కావచ్చును. తండి పుత్రుని లు 

ఆధారపడి పోపింపబడవచ్చును. కాని తం|డి గగ్గర “ఈ ధనం నాది. నేను 

సముపార్తించినది.”' అని పుతుడు సగర్వంగా మాట్టాడి చ ఆ భావం కలిగివుం జే 

ఆ ఖు తుడు నరకంలోకి పోతాడని నారదీయపురాణం చెపుతున్నది ధర్మాంగ దుడు 

అనేకమందిని జయించి రత్న రాసులనూ, వివిధ పంపదలనూ కొల్ల గొట్టుకొనివచ్చి 

తండి పాదాలవద్ద సమర్పించి పీట్ ననుభవించ వలసీం౫ని వా ర్థించిన సందర్భంలో 

“పు శార్ధిత విత్సంబు |గాహ్యాంబు. శంక వలవదు. వ్యయంబు సేయుము. తండి 

యెడనీధనంబు నే నార్జించితినని ౧ ర్వంబున నాడికొను పు[తుండా భూత సంప్ల వంబుగా 

నరకంబనుభ వించు. కుఠాఃంబునుంబలె( బితథినుండగు కుమారుండిచ్చెనని 

తం|డియు నోనుకొనందగోదు.” (నార. 256. పు. 19. వ.) అని నరసింవాకవి 

ఉటంకించాను. 

వైదిక [బాహ్మణ కుటుంబాలలో మాతం విధవలు, అ కేశలుగా వుండడం 

చాలాశాలంనుంచి ఆచాగంలో వున్నది. నియోగులలో లేదు. ఈ సం|పదాయం 

యెప్పటినుంచి యేప్చుడిందో చెప్పడానికి మనసంస్కృతీ, చరితను పట్టిచూ స్తే సరైన 

ఆధారాలశేఫీ కనిపించడంలేదు. అయితే కొందరు సంపదచాయజ్ఞులు పూర్వం 

దశరథుడు చనిపోయినప్పుడు కెసల్యా సుమి తా "కె కేయూలు కిరోముఎడనగం 

చేయించుకున్నారని ఆ నసం|పదాయాన్ని మెమనుసరిస్తున్నామని చెప్పడంకద్దు. కాని 

యిందుకు |పామాణికంగా వాల్మీకి రామాయణంలో యెటువంటి శ్లోకమూ లేదు. 

కనీసం (పథిప్త్పమనడగినటువంటి శ్లోక మైనాలేదు. పైగా కకియులలో అసలీ 

సాం్యపదాయమే లేదు. అయితే నరసింవాకవి ధర్మాంగదుని వివావోనంతర౦ అతని 

పరిపాలనా వ్యవస్థను వరిన్తూ “ఎచ్చటగూఢ విభవులై లోకులు వర్తింతు, 

రచ్చట భ_ర్హ్యృమతి యెనయింతి కంచుక రహొశయె యిల్లు వెడలి తిరుగు నెచ్చట 

సకశ మై విశ్వస్తగనంబడు, నెచ్చట నకేళశయగుచుం బుణ్యపుకం[ధి రాణించు. 

(నార, 258. 259. వు. శైలిని. వ) అని విధవలు సకేశలుగానూ, పుణ్యపురం| ధులు 

అంకేే వుం స్త్రీలు, సభ _ర్హృక లై న (స్రీలు అ కేశలుగానూ ఉండరాదని పర్కొన్నాడు. 

1960వ నంవత్సరంలో ఒక సందర్భంలో నే నుటంకిం చినట్లుగా_ 

వాస్తవానికి పదర్హుల కాలంలో మృగ భ_ర్హృకలైన వీధవలు శుభ కార్యా 

లలో పాల్గొనరాదన్న నియమం ఉన్నట్లు కానరాదు. _ వేదర్దులలో దీ ర్హతముడు 

గొవ్పవాడు. శవలం ఆర్ష దృక్కుతో నేకాక అమేయ శక్తివంతాలైన తన 

వా జయ మవోధ్యముని 



క శీపాాలు cxXxciii 

చర్శచతువులతో సైతం సూర్యాది మవోగ్ని గోశాలను బహుముఖంగా పరిళోదించి 

అఖండ ఖగోళ వేధ చేసిన మహార్షి దిర్హతముని! మామశేయు డనికూడా 

నామాంతరమున్నది. దీర్హ్రత ముడు సూ ర్యాద్యగ్నిగోళాలను అనవరతం పగిశోధ నలు 

చేసి, న తలు పోగొట్టుకున్నా దు, అంధు డై పోయాడు, అమృత సిద్ది పొంద 

కుండా, చర్మచతువులతో నూ ర్యాద్యగ్నిగోళాల పరిశోధనకు దొఎకొన్న ఫలిశమిది. 

మపహోాఖారత కథనం (పశారం దీర్హశముడు |గుడ్డబాడై న నరువాత భా ర్యాబీడ్డ లను 

పోషించలకపోయాడు . “భార్యను భరించి పోషించ::౧సీన బాధ్య థ_ర్రమీద 

వున్నది. నీవ నన్నూ, కుమారులనూ పోషించడంలేదు నరికదా యే విధ మైన 

సంపాదనా లేకుండా నీవు మాసీగ ఆధారపడి | బతుకుతున్నాను. చెగా మమ్మల్ని 

సెంధిస్తున్నావు. వేధిస్తున్నావు” అని దీ ర్హతముని భార్య [సద్వేషిణి ఆ|గహించి 

మాట్లాడుతుంది. అప్పుడు దీర్భతముడు విపరీతంగా ఆ|గహోద।గు డవుతాడు, 

అప్పుడు |వద్వేషిణి మరింతగా కినిని “కుటుంబ. పోషణ చేయలేని (గుడ్డి 

వాడై అసమర్గుడెన మీ తం|డిని ఒక జట్లలో కూర్చో ట్టి, తీసుకొనివెళ్ళి నదిలో 
య క ౧ రి ర ౧ 

సదిలిపెట వలసిం” దని పు[తులకు చెపుతుంది. తల్లి ఆజ్ఞ మేరకు దీర తముని 
ర య asp qa 

సతులు ఆ వనికి పూనుకుంటారు. అప్పుడు దీ ర్య తముడు తీవ మైన కోపంతో 

“పతి హీనలైన (స్రీలకు సంఘంలో గౌరనస్థానం వుండగనీ, శుభకార్యాలలో 

పాల్గొనే అవకాశం లేకుండా పోవుగాక” అనీ శపిస్తాడు. ఈ దీ ర్హతముని శాపం 

తరివాత నే ఫధివలై న స్త్రీలకు సంఘంలో గౌరవస్థానం లేకుండాపోయి, శుభ 

కార్యాలలో పాల్గొనే అవకాశం లేకుండాపోయినట్లు కనిపిస్తున్నది. మన 

సంఘంలో విధవలవట ఆయేర్చడిన యీ దుర ౧వస్గ దీ ర్తృతముని శాపానికి పూర్వ 
క ఓ థి ఖు 

కాలంలో అప్పటి వేదర్దుల కాలంలో వున్నట్లు కనిపించదు. 

ఒక మంచిపనిశసినా, యేదైనా ఉత్తమ వస్తువును తయారుచేసినా, [(గంథ 

రచన చేసినా, వివిధ కళానై పుణ్యాలను చూపించినా సమర్థులె సమర్హులె న పెద్దల 

ఆ మోదము దపడితే అది సార్ధక మవుతుంది. ఇదేవిధంగా చై వార్చనలో ఉపయోగించి 

తీర్ధాన్ని శంఖంలో పో స్తే నేతప్ప అది పవి|త తీర్గం కాదని (పొచీనకాలంనుంచీ 

వొక అభి పాయం వున్నది. ఏ సందర్భంలోనైనా సరే పెద్దల ఆమోదముద 

కావలసినప్పుడు “ శంఖంలో పో స్పేనేశాని తీర్ధం కాదుకదా ! ** అన్న సామెత 

చిరకాలంగా జనుల నానుడిలో నానుతున్నది. నారదీయపురాణంలో యిందుకు 

భిన్నంగా శంఖంలో పోసిన నీరు [తాగడం పాపకర్మ్శగా "పేర్కొనడం జరిగింది, 

(వబోధనీ మహిమగురించి మోహినికి రుక్మాంగదుడు వివరించిన సందర్భంలో 

“ శంఖంబుతో జలంబు _దావుట, కూర్మ సూకర  మాంసంబులు భతించుట 

పాపంబులని తెలియం బడి యె నేకాదళి భోజనంబును నగమ్యాగ మనంబును, నభవ్యు 

మవామథన సా రామృత 0 
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భశ ణంబును నళాన్యక రణంబును గో సహా; సనవధ తుల్యంబని యెణింగించె. 

ఏకాదశి నర్హ్యంబె భుజింప?  ఏకావళిని బురోడాళంబును భుజింపంగాదు 

(నార, 274. పు. 49. వ.) అని "పేర్కొని శంఖంతో జలం (తాగడం సాపు రగా 

వక్యాణించాడు. 

ఆర్ష విజ్ఞానం వకారం (దే చె-వారాధనలో యే స్థాయిలోనూ హింసకు గ్థాం 

లేదు. కన్నులు పొడుచుకొనడం, ముక్కు, చెవులు, నాలుక కోస నుకోవడం, 

కుత్తుక ను త రించుకొనడం యిటువంటివి స్వయంగా చేసుకొనద మేశావు, చేయం 

కూడా వేదవిజ్ఞూనంగ్భష్ట్యా, ధ్యాన ద్టక్పథ (పత్యశు (ప్రమాణ వర మైన వెళరాని, 

ఆచరణపూర్వుక మైనవి కావు. కాని వచ విజ్ఞానం అంతిర్భుఖంనుంచి "క్ర" కాం 

స్వార్గశక్కులకారణంగా బహిర్భుఖ మైపోయిన తరువాత హింసా |ప[కియ లవతి 

రించాయి. నాకదీయపురాణంలో మాహిని మాట పకారం ధర్మాంగదుడు నన్ను 

చంపనలసీందని తం|డినీ క్రోగిన సంగర్భంగా “ సర్వ మేధ మఖం౦ంబువ స్వ సుతు 

= డి శి సో పష పద వ Jog బళువు( జేసి | వేల్సిన త౦|డక సిద్దమై లభించు నుత్క్బుష్ట్రపదము గాం ఖీర్య ధైర్య 

శార్యశాలివి నీకిక శంకయెల!” (నార. 865. పు. 1/5 వ్య అని సర్వ మేధ 
జర ల అట అత్య ~ జ ౮ జ జగ ఒం వ్యా «7 

మఖంలో స్వప్పుతుణ్ని పశువుగా చేల్చడం గురించి ఉత్కృష్ట కా పంగా లబురొ గాని 

బడింది. కాగా ఆర్ష పిజ్ఞూగం వక ముఖం దాల్చిన గరువాతనే యిటువంటి హింసా 

[వకియలు అవతరించాయని భావించవలసి వున్నది. 

'దేవతల'నేకమంది వున్నాగు. శాని నా రదీయపు రాణం వల్ల ధగ్భ దేవత, 

అధర్మ చేవత లేకాక ధర్మాభిమానచేనశ, అధర్మాభిమానదేనళ, కాలాభిమాన దేవత, 

వేదాభిమానచేవత, విద్యాఖిమాన దెవత వంటి. విశిష్ట 'దేవతలగుకించి విపుఎంగా 

వర్ణించడం జగిగింది. (చూడు. నార. 899, 400, 407, 408 పు.) 

ఆంతరంగికంగా వాస్తవాన్ని పరిశీలి స అస్తి, నాస్తి మతాలకు భిన్నత్వం 

లేదు. లఘు దీక్హూదికాల పరిమితులతో సృష్టి అంతా అశాశ్వతమే. ఈ దృష్ట్యా 

విభిన్న చేవతలకుసై తం కాలపరిమితి వున్నది. అంతత్వం వున్నది. జగిన్నిథ్య _బహ్మ్ 

నత్యమన్న సిద్ధాంతంతో జగత్తంతా వున్నదని దానికి శాశ్వతత్వం లేదనీ 

ఆమోదించడం జరుగుతున్నది. జగణతీతమైనళక్కి యేదీ లేదన్న దృష్టితో 

చక్ తం (పబలినా, సృష్టివ్యవ్య గురించిన అశాళ్వత త్వాన్నీ గురించి నాస్తికులు 

బుతం “జనని” ఆ మోదించక తప్పదు. వాస్తవానికి జగత్తు అస్తి, నాసి వాదుల 

ఉభయుల దృష్టిలోనూ వున్నది. దీని అశాశ్వతత్య్వం కూడా ఉభయవాదులూ 

ఆమోదించే విషయమే. అయితే ఒక శక్తిని మించిన వేరొకళ క వున్నదా * 

లేదా? అంకే ఆ స్పికులున్నదంటారు. నాస్తికులునైతం దైవీయం పేరుతో 

వాజ్మయ మహోధ్యజుని 
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లేదన్నా, ఉన్నదని వైజ్ఞాని”ంగా సత్యనమ్మతంగా ఆమోదించక తప్పదు. ఈ 
దషూంనే నరసింహకవి విషుసుగురించి వరి నూ “ బగంయయుండును, నిరాధాగుండును, 
©) A (av) ౯09 చాలి ఫీ 

ఇ ప్పవంచుండును, ఏరంజను డును, విష్ణుండును, శూనుభుండును, 'వేదప్వరూ 

పుండును, ధ్యయు-డును, ధ్యేయవర్తితుండును " అని సెరొనడమేకాక 

న అన్ని నాని వొాక్యవ ర్హి యు, మూలవ్రర్హియు నంతీకవ రి యు 2 (నార, 910. 

పు. 197. వ.) అని కూడా పర్కొని అసి 
/ a.) 

పొమ్మన్నాడు. 

నా సికశా్యాల మూలతత్వం బరు 
జాలీ 

శక్త 

వ్యున్చత్సి లోక వేద భేదాలతో ద్వివిధమై వుంటుందని నరసింహకవి 

కవరిస్తూ అ అ "వీరులుగా జన్మించిన జాలకులు, జననం మొనలు లోశానుభూతితో 

ల"కికులుగా మారిపో తారని చట్కిగా తెలియచేశాడు. “ఆ మూక చాలకులు 

జన్మంబు మొదలుకొ"నీ నయనములు దెజుచి (పతి దివసంబునందును దృశ కములు 

చూచును నున్న వారల కార్యంబునందడు స భర వైవమ్య ంబు దెలిసి తలిదం(డ్రులం 

జూచి దైవ వశంబునం [బథమ వాసన గలవార లై యంత దాత యనియు నంబి 

యనియు; దన్నామంబులం బల్కు దుగు, సత్సంజ్ఞ్లూ సంజ్ఞా “బంధ జాన జిజ్ఞాసను 

కైన న్వకీయులచేశ. 'ఫీ తండి యేండి యనియు “మీ తల్లి యేది యనియు 

నడుగొంబడిన నా బాంకు లా తం|డనిం డల్తీ ని దర్గని'చెత నిరూపించి తా తాం బేత్యాది 

శబ్దములకు నా వాక్థంబునందు( గా ర్య్యాన్వితతగదా * వారికిం [బథమ శోబ్ల 

మగుటం'జేసి మున్ను గార్య సచాన్వయము లేదు.” (నార. 405. పు. 51. వ.) 

నిజానికి మాయ అం యేమో శెలియకుండా కుల, మత, జాతి వగ్గాది భేదాలు 

లేకుండా ఈ ధ్యా బ్వెషాల కతీతంగా కేవల సచ్చిదానంద స్వరూపులుగా కనిపించే 

పసికందులు మాతా పి తాదులు కారణంగా, లోకంకారణంగా వచ్చి లౌకికులుగా 

మారిపో తారు. 

భూమి బల్లపరుపుగా వుందని మన పొచీనులు భావించినట్లు ఆధునిక 

హేతువాద నామకులు కొందరు విమర్శిన్తూ వుంటారు. శకాని [పాచీనులెవ్వరూ 

భూమి బల్లపరుపుగా వున్నదని యెక్కడా చెప్పలేదు. పైగా “ధరణీచ కము 

దిర్దిరం దిఠ గ * ఇత్యాది వపయోగాలతో అనేకమంది |పాచీన కవులు భూమిని 

చ[కాకారంలో వున్నట్లు పేర్కొన్నారు. నారదీయపురాణంలో |వవ్హాద చరిత్రలో 

మవోవిష్టువు తన ద్వారపాలకులు భూలోకంలో జన్మిస్తారని చెప్పే సందర్భంలో 

“మద్ద్వారపాలురు మత్పూర్వసంకల్చ్ప వైభవ మాయా నాటకంబున నధోలోక 
చ |కోంబు (బపేళించి యీ శావంబున నట్ట యవతరించి తరించెదరు” (నార. 422. 

పు. 1లిలి, వ) అని భూలో కాన్ని అధోలోక చకంగా నార్ధకం౦గా (ప్రయోగించడం 

మవహోమథన సారామృతం 
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జరిగింది. అంతేకాదు హిరణ్యకశిపుని పగపాణసను వర్ణిస్తూ సమృ్థాదిశలను సైతం 

చకంగానే నరసింహకవి పేర్కొన్నాడు. “చక్రమును బోలి జితదిశా చ''మునను” 

(నార. 429. వు. 159. ప.) కాగా దిళలన్నిటినీ “లిపి చూచినపుడు చ కాకారంలో 

కనిపించడం అవా నవివ మన విసయంకాణడు. 
జారే యెలా 

హిరణ్యక శిపునికి ఆంతరంగికంగా ఏమ్షు చ్వేమం లేదని, బహిర్నాటకంగా నే 

విషుద్వేషపాన్ని |పకటించాడని విశిష్టంగా గతంలో గుర్తించాం. సనకాదులకు 
లా ఠా ఎవి 

మోవ[పా_ప్రివిధానం గురించి తెలియ చెసిన సందర్భంలో నే అసలు రాకసులంగరూ 

కూడా ఆంతరంగికంగా నద సద్దృష్టితోనూ, బాపారంగా దుష్టక్పథ తోనూ 

సురద్వేషులై తన లీలవల్ల నే వ్యవహరిస్తారని మవోషిష్టువు పేర్కొంటాడు, 

“నామాయా మయ మోహిని 

పామర దానవుల | భాంతిపజచుట టబు దే; 

నా మాయ; చెలియం జితము; 

సామాన్యుల కెల్ల నెఖు(గ శక్యంబగునే ? 

మన్నిం [తు కింకరుల్ మాననీయులు మన్ని 

యోగంబు కతన ననూనయశులు 

సత్య సంక ల్పు లాసుర వంళమున: బుటి 
ఠా 

తత్సమా కారేంగిత (ప్రకార 

శ కి గుళోదయ సంవద శదెతం 

జూతికీనెల విశ్వాన మొదవ 
య 

దీపించి బాహ్యా కుద్భుష్టసమ్మత మైన 

మతముస( | ఓషయతమస్థి తి వహి౦చి 

ని స్త్రయులు నిరయులు నతినీచతరులు 
a 

నగుచు ఘోేరతర క్రియ లాచ రిం-చి 

వై_ప్లన [దోవాబుద్దిమె వా ర్ర కెక్కి 

సాధు దూషణ పరిచితాచారులగుచు. 

అవై ప్పవులంబోలె నాయందు చేస, ౦బు గాబింపుచుం గవటంబునం దిరుగుచు, 

జిత (విలోశాధివతులై. జగ| తయంబున ఖ్యాతి నొందుచుందామనులు తన వారన 

తామసోపాస్య చరణులై వారలకుం (బత్యయంబుగా [బహ్ము రుదా ద్యుపాప్తి 

గావించి వారలవలన బహువరంబులు గావించి య త్యా దె రశ్వర్య పరా [క్రమ 

వయోనిధు లై విరోధులుంబలె నటించి మత్చదాంభోజంబు లఅం"దెదరు. దాహ్యూంబున 

నసుర తాఖ్యాతి కై సురల వాధించెదరు'' (నార. 416, 417.వు. 98.100.వ, 101.వ.) 

వా బయ మహాధ్యముని 
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అంకెకాదు అశ అంశకుపూవ్వుమే మొత మసురులందిడిగీ విమసత్వ ఏజ్జానో 
— ర జ 

తో . LY 

దయాన్ని కలిగిసానని పిస్సషంగా అర్కొంటాడు. 
వావి 6 

‘6 న జ గ ఇ 
©) (న్ mn 1 © అ; ఐదాంత వేద్య శ్వాశ శీల 

మెన మశ్చ్సత్య గొటూన మసురులకు జ 
0 ౧ దణ 

నింపం 'ఉనెన మన్శనోన్ని వ శకి 
(9 య ఆని 

ఘనగరంబై న సంగ్భతి (కొమమునందు. *' 

(నాగ, 415. పు. 94. ప.) 

నుసోఫిమ్ణువు అనే"'నే కన తారాలు ధరించాడు. ధరిసాడుకూడా. 

నరసిం హొక్ష[) ఎ *ర ణ్యకళిపుని శ శృ్మత త్యాన్నిగుగించి అతనిచేత 
ది లె రి 0) 

చెప్పిస్తూ “ గుణాన్విణత్వంబు వలన మానతయు దోషాన్వితత్యంబు వలన నమాన 
శయునగు; నిశ్చితంబై న మానశ లేదు; ” (నార. 481. పు. 169. న.) అనీ 

మానతామానతం _ భిన్నత్వాన్ని. ఉగ్గడిందినా మానశకు నిశ్చిశత్వం లేదు 

పామ్మ న్నాడు. 

[పవ్హదుని జననానంశరం అతడు ఓంకార నాదోచ్చారణ చేస్తూ “సనో వాం 

“హంసను అస్బ గజ్రాలలోని లోచన బంధ యోగానికి సంబంధించిన [బిహ్మోను 

భ వానుభూతితో పాటు అమృశ సిద్ది త్వాన్ని నెతం అధాషత్నానుభూతిపధంగా 
ఢి 0 లు లీ యె 

నరసింహాకొవి తేట తెల్లంగా వర్ణించాడు. (నార, 434, 485. వు. 182. వ.) 

|హ్మృకయుడు ఎం|డితో మాట్లడుతూ మోశదాయక మైన చేవ వేద కర్మ 

పూర్ణమైన నద్విగగగురించి చెపుతూ. మోత భిన్న మైనదంళతా కేవల శిల్పంవంటి 

నంటాడు. 

“ఏది బంధకంబు గాదిది సత్కర్మ 

మరయ మోాతమునకు నయ్యె నెద్ది 

యది సువిగ్య దుఃఖ మన్యకర్మము శిల్చ 

మన్య విద్య నిశృయముగ వినుము. ” 

(నార, 487. వు. 195. ప. ) 

వాస్తవం పరిశీలిస్తే చేతలకు [పతికృతులై న శిల్చాలే అయినా, ఆ నుహావిష్టుమూ రి 

శిల్వమే అయినా కారుకులు రూపొందించిన మాత మేకావు. అసలు శిల్పులు 
ఇ ఆ ఇ అల రూపొందించిన వే అయినానశే శిల్పాలు శిల్పాల. విష్ణువు సర్వాంతర్యామి 

అయినప్పటికి యెంత (పాణ (పతిస్థజరిగిన శిల్చమైనా అసలు విష్ణువుకు దిటురాదు 

మహామథన సారామృతం 



౮౫6111 నారదీయపురాణ అమృ శనవనీతం 

కొచా! కాగా మాతజ్జానానికి భిన్న మెనదం తా శిల్పంవంటిదసి అనడ ౦లో అవా న్న 

వికత యేమీ లేదు. 

|ధువచరి[ తను అనేక (గంణాలలో విపులంగా వర్థించడం జరిగింది “కాని, 

[ధువుడు ళపో ధ్యాననిమగ్ను కై జపించిన మూలమం| తాన్ని యె [గంథమూ 

ఉటంకించలేదు. [ధువుడు “హరణ గర్భపురుష [పధానాన్యక్ష రూపిణే, ఓం 

నమో భగవశే వాసుదేవాయ శుద్దజ్ఞాన స్వరూపిణి” (నార. 448. పు. ౨1.వ,) 

అన్న పదమం తాన్ని జపించి. సిద్ధిపొంది మహాోవిష్ణుమూ రి అను|?'హోన్చి పొంద 

గలిగాడని సరసింవౌాక ని చేర్కొన్నాడు. 

నరసీంవాకి వి వీ నాస్టసమాహా తాన్ని వర్టి నూ పస్తావన వశాత్తు కలియు ల్లో 

| తిని సీధతత్వ పాప ండులు, దొంగ ఒవెదికు లు, దొంగయా జ్ఞీకులు జస్నీంచి (ప్రతిభా 

ఏరహితు లె దు'ర్రేశికులుగా బీవిసారని చేద వమాణంతో పెరొ- న్నాడు. 

(చూడు, నార. 1/8. వు 124. వ.) 

వివాహాలలో మంగళ సూ | ఆాలుక ట్రడం, తలం బాలు పోయడం యిటీవల 

నెలకొన్న సంపదాయం కాదని రుక్భెటీ పరిణయసందర్చ్భంగా _ నరసింవాకగని 

వర్ణించిన పద్యాలలో “శుభకరం బై న మంళసూ|తమపుడు కళైగృష్పుండు రుక్ట్ణి 

గళమునందు"',.. “తలగ వాలువో సెం గృష్టుండు కలకంఠీమణికి ఫీస్ట్రకన్వక ర 

(నార, 51. పు. 2562, 283 ప ప) అని నరసింపహాకవి శాలానికి కూడా మంగాథ 

సూ | తాలూ, లు _పసిద్ద మై ఆచారంలోవున్న ట్లు స్పష్టపరిచాడు. 

సామాన్యంగా పరిపాలకులు యుద్దాలు చేసి అనేక రాజ్యాల  నా|(6మిన్తూ 

వుంటారు. ఇటువంటి సందర్భాలలో అనేకమంది (పజల పరిపాలకుల భూమి విజయం 

చేపట్టిన పరిపాలకునికి స్వాధీనమవుతుంది. ఏటిల్లో యితర పరిపాలకులు డాన6గా 

యిచ్చిన భూములుకూడా నుంశు వుండవచ్చును. పిజయంచేస ట్రిన పరి పాలకుడు 

తనకు లభించిన భూమిలో కొన్ని భాగాలను కొందరకు దానాలుగా యివ్వవచ్చును. 
ఇటువంటి సందర్భాలలో ఒకరు దానమిచ్చిన భూమినే తిరిగి మరొకరు దానంగా 
యివ్వడంకూడా జరుగుతుంది. అయితే ఒకసారి దానమిచ్చినచానిని 88గ దాన 

మివ్వడం మవోదోపంగా మన (పాచీనులు భావించారు, కృష్ణునివలన కృకలానవం 

శాప విముక్తి పొందిన ఘట్టంలో తాను పూర్వజన్మలో -రాజునని, ఒకరికి 
దానంగా యిచ్చిన ఛెనువును మరొకరికి దానంగా యిచ్చి ధార వోసినందువల్ల తాను 
ఒక విప్రుని ఆగహోనికి గురియై పరిశప్తుడనయ్యానని చెపుతూ “వఏభవ[త్చీతిగా 
జగతీసురుల గణయంబులగు ేనువుల దానం బొనర్చితినందు నొకరికి నిచ్చిన ధేనువు 

వాజ్మయ మహాధ కుని 



భామోలంకార 7 ళపాలు (1% 

ఎ” డి నౌక సజ్జా నంబున ఛారవోసి యిచ్చిలి. అనో ఫ్రనష్రమత్స రంబుననున్న యా 

భూమీ సురులలో న నొక ని|వుండు నన్ను( గృకలాసవంబగునుని శపియించె”, (నార. 

65 పు. 978 వ.) అ అని ఒకరు దానంగా యిచ్చినదాన్ని శాని, ఒకరికి దొనంగా 

యిచ్చిన దాన్నికాని మరొకరికి దానంగా యివ్వకూడ “ని పేర్కొన్నాడు. 

గర్వ్యాభి ర్యాఖమాన దేవతలు ఆత్మ న్బతి (సకారం గురించి శలియ జేసే 

సింది ర్భంలో విఫధ కాల (కియా . వాక్యది వ్యాకరణ శ ఫి శీపాలను నరసింహాక వి 

“తెలియ చేశాడు. (నార, 404. 405. పు.) 

వ 

భాషాలంకార విశేషాలు 

నరసింవాక వి అత్యంత. ఫిశిష్టతగల యీ నారదీయషురాణ క నిలో అనేక 

జాతీయ | వయోగాలను, నామడులను, సామెతలను యినర ఏశేమ (పయోగాలను 

కొన్నిటిని | పయోగించాడు. క్యమ్ణుడు గోవర్ల నాన్ని యెత్తి; సంగర్భంగా “డఫ్” 

అని శతానూ(దనుండునే మింటిచె బు ్కలొవ ర -కాంభొ ే ఢరములు" (నార.14.పు, 

18. స) అని మాం మాములుగా “ఉఫ్” అని ఊదివేశాడు, అని వాడే “ఉఫ్” 

పదాన్ని చక్కగా (ప్రయోగించాడు. మామూలుగా పంచె కట్టుక్ "ని చె పంచె 

వేనుకునేపాన:. ఆనంచాతినరేకం కలిగినప్పుడు వె పంచె యెగరవేసుకుంటూ 

నంతోషంతో గంతులు షేయడ౦ం జరుగుతుంది. యాదవా[దిమీద (శ్రీవారి దివ్య 

విమానాన్ని సరత్కుమారుడు నిలివినప్పుడు కల్యాణతీర్ణంలోని (ప్రజలు యెంతో 

సంతోషపడి మై పంచె లెగరవెన్తూ నర్తించారన్న పిషయాన్ని నరసింవాకఖి యీ 

[కిందివిధంగా వెల్లడించాడు, ఆ వచి తతంజూచి యౌర శ) నారాయణాది 

దేవుడు జగదిద్భుశముగ న|పమేయ పమేయాశకారముల "రెంట6 గనిపించె ననుచు 

వల్కలములంత బొడవుగా నెగవై చి పొగడిన ర్తింపుచు” (నార. 110. పు.56. వ 

మామూలుగా “కుక్కతోక పట్టి గోదా వరినీగడం' , 'గోవుతోకపట్టి గోచావరినీదడం', 

“ఓట్రి పడవ నెక్కి (గయాణం చేయటంి వంటివి *లుగులో నానుడులుగా సున్నాయి. 

నరసింవాకపి కలియుగ ధర్మాలను సవరించే సందర్భంలో వారిభ కీ గొప్పదనం 

గురించి చెపుతూ వారినీ మినవా యితర దేవతల నర్చించడం పగిలిన కుండ 

నాధారంచేనుకొని నది చాటాలని అనుకొనడం వంటిదని యీ [కింది పద్యంలో 

చక్కగా వర్ణించాడు. 

“హారి? గక నితరు నొక్క-రు 

శరణంబని తలంచు ష్. సారతరం బై 

మవోమధన నా రామృత 0 
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తరిగలుగ భిన్నకుంభాం 

తరమున నది దాలు నాత్న( దలంచుటగా బే! ” 

(నార. 118. పు. 152. ప) 

జనవ్యవహో ౦లో “నివురు గప్పిన ని అన్నది “ధూూాథి దూసరిత మైన రత్నం' వంటి 

దన్నట్లుగా తశరిచు [పయోగించబడు తూ వుంటుంది. నివురు అంశు బూడిద అనే 

అర్లం. నిహుకోణం తెల ని బూడిదతో కప్పబడినప్పుడు అది నిప్పు లేని మామూలు 
® య య 

వట్టి ఆరిపోయిన బొగ్గు అనుకొని దాన్ని అంటుకున్నా, తొక్కినా ఛు రుమని కాలి 

తీరుతుంది. నిత వ్యవహారంలో నూ, సాహిత్య |పపంచంలోనూ. నివురు గప్పిన 

నిప్పు అని యీ సందర్భంలో “నివురు శబ్దాన్ని ఉపయోగించడ మె [ననిగ్గ మై 

వున్నది. బూడిద పర్యాయపచాంలొ 'నివురు' తోపాటు “నీరు పదంకూడా వున్నది. 

“నీరు అంకే జలమని మా్యతమె అర్హ ంకాదు “బూడిది అనికూడా అర్థం వది. 

జలార్థక' మైన నీరుళ బం సాధుశేఫయు కృమని బూడిద అగ్గం కలిగి? వీలు? శబ్దం 

శకటరేశ యు కమని మామూలు సాం[పదాయనిద్దంగా గండితులంటారు, అయి శే 

క అష ఇ ఇటో ఇళ అదో + అ అ ఇ ఇ 

సాధు, శకటరేథల భిన్న వ్య నస అతి| పాచీనకాలంల్ నే |పభ్రష్ట్ర మైసది. కోలగా 

పులగ మైనది. “నివురుగప్పిన నిష్ప అనడానికి మారుగా “నీరు గప్పిన నిప్పు 

అని విశిష్టంగా నరసింతాకపి వె కుంఠలోక ఆవరణ పంచ! వర్ణ ణా సంగర్భంలోో 

“నీరుగప్పిన నిస్పులై నిప్పుథత్వపూ ర్తి పరథామ లోకోప భోగభోగ్యులయ్యు 

(నార, 861. పు. 179. ప.) అని (వయోగించాడు. 

ఎవనై నా మనకు యిష్ట్రంలేనిపనిగాని, వ్యతి ₹8 మైన పనిగాని చేసినప్పుడు 

“ఫో, ఫో, మంచిది, మంచిది---- వెళ్లు, సళ్లు, బాగాచేశావె , బాగాచేశెావ్ ” వంటి 

పదాలను వికటంగా, అసవ్యాంగా వెటకాళంతే ఉపయోగిసాం. | పహ్హాదుడు 

మహో విష్ణుభక్కు డయ్యాడని తెలుసుకొన్న తరువాత లోకవ్యవహారాని 8 నుగుణం 

గానే హిరణ్యక శిపుడు గురువును చూచి “తద్లురుని వక ంబుగా జాచి పొమ్ము 

పొమ్ము అెన్స లెస్స! యీ శిసవునిట్టసే చేసితిని" (నార, £64, పు. 58. వ.) 

అని అన్నట్లు నరసింహాకవి జాతీయ పయోగంచేశాడు. కొడుకును 'బాబూ' అనికాని 

“నాయనా” అనికాని “నాన్నా” అనికాని చివరికి “బిడ్డా' అనికాని పేమతో పిలవడం 

లోకంలో వ్యవహారంగా వున్నది. నరసింహకని కాలంలో కొడుకును ముద్దుగా 

“అన్నా” అని పిలిచే అలవాటుకూడా వున్నదికాబోలు. సునీతి తన కుమారునితో 

మాట్లాడుతూ “అన్న! దుఃఖమెల యా సురుచి యథార్థమైన యట్లపల్కె” 

(నార. (4? పు. 18 వ) అని కొడుకును “అన్న !" అని సంబోధిం చినట్లు 

(పయోగించాడు. శృంగార వర్ణనలలో ప్రత్యేకించి విరహ వేదనలలో చందమామ 

వాబ్బయ మహాధ్యతుని 
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జె 

చల్లని వెన్నెలలు అపి ళాల. ల బాధించినటు వ రించడం కావి క * ఇరచుగా 
ధా “౯ బయ 

చూస్తూ వుంటాం. చకోరాలు పన్నెలను గతించి వీసిసాయనే | మయంరూడా 

సాహాత్య పవపంచంలో "సిద్ద మెగ. ఫీగయం, అయితే. ఆ చక” రాలు “సెతం 

మామూలు విన్నెలను అటుకొని భతీంచి జీ" చు తాయి నప్ప సాం|గ మైన 
ర _ 

చంద కిరణాను చగోరాలు ఓగగకో లేవని, ఆ రట్లమైన వెన్నెలలు, ఆతపాల 
థీం ఈ 

వ6టి'న చకోరా లకు వీబ్వర త్వాన్ని కఠిగసాయని ననగసింపాక మి శృంగార 
యాలు దు అటటి © 

వ్రప్ర* వర్జ్య నా నంద ర్భృంలోశారు:, పశ్య రగ ం కారా. గ విగంగ రాద సర్గ నా 

సందర్భ-లా వేర్కొన్నాడు. “నిగ్సిన సేసంచి యుపానీను ప్లై పర| బహ్మోగ ౧ 

సింధువులగు  బజయాదిగల వెంట నిగురసన ఫీచికా సంగతి నిమురసాంబి శిద్రిన్సిం బ్ర లె 

నీశ్వర సాతాత్కారంబుగలిగి నీరంత రాగణంగణు వప*ంచియున్నపవ్పడొక యనిర్యా 

చలనం Dl చం] దాత పానం ల చకోరంబులుంపో లే పీష్పర త్వంబు 

నొంది 
న న జో ఇక్ 

ఫ్రం పిన వద్భుమ్మలె యనిమివ శ్వంబు వబూాంచి రప్పుడు 
pn (sh Dy Im 

చితా. నక[తంయుక షన పొగ మిగల మాసం చెత మాసంగాను, 

ఇదే విధంగా ఆయా నవ తాలతో ము గడిని, పొర్ష మిగల మాసాలకు, ఆయా నతు[త 

సంబంధ నామాలే మాసనామాలుగా యశ్పడ్డాయి. ఈ గూవంగా [శవణాన కత 

యు మై సొర్ద మిగల మాసాన్ని రౌవణ మాసమని అనడం వేగ ఖగోఖ 

శాస్త్ర బగ్గ మేన గస, (శెవణ ణమాన దా: శిఅని (శావంద్వానళి అని అనడానికి 

మారుగా |శవణ ద్వాగశియని నరనింహకవి ఒక మే భంలో గశిష్టంగా [పయో 

గించాడు.  “(శవణుద్వానశినా(టి పుణ్యమిడి రాజా! నన్ను రకించుో 

(నార. 282, వు. 210. వ), (పొచీ౫ వాజ్మయం (పళారం “ఛాందస శద్రానికి 

"వేద పండితుడ), ఛంద శాస్త్ర ప త్తనంటి అర్థాలు నూ్యగమే సనున్నాయి. ఇటీవలి 

కాలంలో ఛాంగసుద నే మాటకు పిచ్చిపిచ్చి నమ్మకాలున్న వాడని, మూఢ పశ్వా 

సాలూ, ఆచారాలూ కలవాడని అర్థంవచ్చింది. ఈ విధంగా ఛాందసళ బ్లార్ధం పరి 

ణామంచెందిడం నరసింహా ఏ నాటికే జరిగిందని నారదీయవురాణంలో ని యూ 

[కింది (పయోగంవల్ల శెల్ల మవుతున్నది.. ' వేదాంగ మతము= ౦కు నన్య్టమగు మశము 

మంచిదిగాదని తెలియక యూ వేదాంతమశము నాదరించక లూ [పకారముసను 

స్వగోష్టినిష్టులెన ఛాందసులైగవారి మనస్సులను నల్పులై నవారల నతికల్పను లై న 
మోహంబునొందిం చిరప్పుడు (నార .876. వు. 244 వ.). 

ఆధునికయుగంలో పద్య, గెయ, నచనాత్శకంగా ఒకానొక వైశీష్ట్యంకలిగిన 

సాహిత్య [పక్రియ హరికథ చేరుతో అవతరించింది. హారికథా వాజ్మయంలో 

మవోమథన సారామృతం 
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మొట మొదట “పారి థ] నే అంకే విషువుకథ న మొటమొూటి రచనలో వరి చ 
లు ౯0 6 ర్ 

డంవల చానికి “వారికథి అని ఇరు వ వచ్చిసుంటుంది [కమ క మంగా “సారికి 
లొ 

గ 

అన్న ఈురు ఆ (పత్యం సాహిత్య (ప_యకు గూఢనామంగా రూబఐవొంది గిరి"థి 

వర్థింపబడనా, సిరికథ వర్ష ంనబడినా మరే ముహాశ్ష", రామాయణ, భాగ తెది 

కథలు, వివిద ఉపాఖ్యానా లేకాక చివర "కా సాపాత్య |వ|క్రియులో సాంఘుగ' చరి ల 

కల కథధచేరినా |వన్ముత కాలంలో రిక గిగా నే రూఢ క మైపోయి పిపులంగా చలామణీ 

వారికథిను 4 కృషిలో "పెట్టుకొని ఉండడనడ౦ం అత రాలా సన్యమే కాని 'నిష్టుక థ అ 

అర్థంలో “హరికణి' అనీ వొరసారి ““వారికథాొ సుధా” అని వరొః సారి రెండు 

అవుతున్నది. అయి తే వరనింహార ఫి యీ ఆధునిక సాహాత్య (ప్మకియా వె శిష్ట్య్రంక అ 

) లు 

సంద ర్భాలలో “వారిక న? ళబాన్ని | ప యోగించాడు. ఈ శెలిస స్టో గురునిళ్యప 

చనై న యేవివథశేత నీ [పకారమున హారి థ మాకు కుచించునియ్యా సవ శు కోొఅరు 

మణ్యు నుంశంయు నమస్క్కా రంబులు .! క్ (నార 44 పు , 1వీ*ీ,పు సు). “సూతుండ) 

"ఇి"ివకానులకు హారిక ధానుధొ (పవాపహాంబు వల్తి" రియ నిట్తనియ ననిన వాలు 

నిజశా (రా she ంధర్య (పాగ ధ్ఫ్టింబున వళ్చినిలి లిగయప్పుడు "(నార .&15.ఫు ఏ
,వ,). 

మందరగిరి భూలోక 0లో లేదనీ ఖగోళ ౦లో యెక్కడో ఉత్తర దిగ్భ్బాగంలో 

దూ రతీరాలలో వున్న నీ నారదియపురాణం ఆధారంగానే వేదవిజ్ఞాగఫరంగా 

గతంలో గు ర్రించాము సంస్క్ట్బునంలో లో కిక-వాజ్ఞయం గో స్టా గిరివాచ కాలిగ 

పర్యాయవచాలలో, భుధరం, ధర:ఃకీధరంవంటి కబ్లాలుకూడా చేరాయి. భూలో 

కంలో లేనటువంటి పర్వ ళాలను భూధిరంవంటి ఫచాలతో వ్యవహారిం చడం శుద్ద 

పొరపాటు. వుందరగిరి భూమిమీచ లేగని తెలిసిన నరసీంహక వే “భూధరి కచ్దాన్ని 

సర్వసామాగ్యా పర్వశ వాచకంగా భావించి “ముంగరభూధరో త్రమము' అని 

మందర పర్వతవర్గ్ల నా సందర్భంగా వయోంగించి సన్పులో కాలు వేశాడు. “దాని 

మందర భూధరో త్తృమము' గాంచి” (నార, 594 .పు. 1/8.వ ) కొండలు భూమండ ణం 

మీద నే ఉండాలని లేము ఈ గోళం మీగ ,నెనా ఉండ గచ్చును. భూమికి భిన్న మైన 

గోశాలలో ఉన్న పర్వతాలను ఖూధరాలని అనడానికీ కీలు లేదు. 

అనుకరణంలో నమళ్ళ్శబ్దం పిసర్షకు అశ్వం ది *నమో' అని రూపొందడం 

వ్యాకరణ సమ్మత మై (ప్రాచనకవి (సయోగ  పసిద్ద మైవున్నది. [పాచినకవులే 

కొందరు అనుక రణవిరహతత్యంలో సై తం నమో శబ్దాన్ని ఓకారాంతంగానే | పయో 

గొంచారు. సంస్కృతంలో నమన) బమే కాక ననా” అనే ఓదంత అవ్యయంకూడా 
నో 

వున్నది. ఈ పివి క రణక న్ . ర్స 
ఒక టివున్నది. ఈ పివయం | పొఢ వ్యాక రణ ర కూడా శాలియ చేశాడు (బవ్మా 

(శ్రీమన్నారాయణుని నుతించిన సందర్భంగా నరసింహకవి రచించిన యీ" కింది 

పద్యంలో “నమో అనే అవ్యయాన్ని కూడా (పయోగించినట్టు స్పష్టపడుతున్నది. 

వాజ్మయ మప “ధ్యముని 
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“రాగా ర్రాంరరు నమో రఠకాయ జ న 

మో తనము అగ నమోమునీఐబనె క 
QA... 

బుగలచదాయ వరా వె కంఠ వాసో 
Qe 

నే నమః (శ్రీనివాసాయ నింల ఇ" 

(నార .108.ు 4ర.వ.) 

క్ వక ' బా లో న్ (| కం అటా ఇ dG ఇ నా! మే చం షన ౨౦లో కాగి ణాయ అర ఇయ గమేోౌ” అ; న్న స్ఫుడు అగో౦ంరూ లే న 
ర ( య లి ర 

66 శి భ్ వ్ లో వ ఖా. జ ఇళ ల్ జ నమో లను, మీగిలినచోట నమా రాలను (ప ౧చూగించినట్లు స్పషవగుతున్నా ది. 
(1 an ౧౧ రు 

(బౌ సీన కాలంలో ర్ “రుం గన్నులు అను? రణపిల యని లంగా Mow). ల "వౌ క్యా 

లను (పయి "Ao Horny అకపో లం. ఇదె. విధంగా గరసింసాకముకూడా 

“కధల దాచగ యుసి నుసిరి అగి అను రణ సఏంతంగా (1 “౮ ౨గించ వలసీవుంగగా 

ఈ [కంది పూ,,ంఠతోీ . అనుకరణ. ఫిరం”౫ంగానే సంస్కృత వా కాన్న 

(పయోగిం చౌ, 

Cf ఎక్ ఇ 
చర్చ గద =o కొన లయా 

చ _, స జ క ఇ (pan 

పక రానా యూర యుగము. ఆ గగ కాంతుల 

_ ల్ c ఇ [పిటి గి మఅయ' “గటి 
లగ ఒదిగి యెనిరి బుధబనంబులు భళి |”) 

(నా౫ A. 26T.ఐ.) 

తెలుగులో “అయి-అవులకు ఐ,సె”లు రావడం ను! ససిద్ద మై” విషయం. వ్యావహోరి 
- ( 

వృ, జిల మార్పులను 

దృష్టిలో పెట్టుకొని ని | పా చనకాలంల్ పండితకవులు సని శం తికమాలుపడి తాగు 
రానా 

కంగానూ, | గాంధీకి ఫాపాగురంగానూ యో అయి, ఐ, అ త్ో 

మారులు" "ఫీ బి? అదు “అయి, అవు అను-|ప ఇరికించి యీ మాగ్ను రావడానికి 

విలు కేరిడా వంజే 'ంన్క్బృ నంలో పపహాబంగా ఐకార, జొకాగ యుక్తా న 

పదాలలోని ఐ, జి లను “గాడా అయి, అవులుగా మూగ్చి గస్పటడుగులు వేసి 

(వయోగించాగ”ని ఏ0 7? వగ గరాల [కిందట సను రచించి |వః టించిన న 

| పొచీన వాజబ్బయంలో న్యార్థవవోగిక భామ, లేక “భన్వి---లిపి---పరి ణ౭మం'' 
_ 1 ౧ 

అల రీ శ” > సాల = 6 అన్న పరిళోధనా |గంథంలో నిరూపించివున్నాను. నై వేద్య శబ్దం సం కణ ౦లో 

ఐ కార యు స మెన నకాచంక ఆది, ఇది వారవ హారిక వళాతూ, ఐ---అయి గా 

మారి నై కేద్యళబ్లం నుయి వేద్యంగా మారిపోయింది. నగసించాకపినాటికే యీ 
ది ) 

శే న! కన్ ద మ్ల జ అడ య ఇ ఖో జ జల వ్ 99 | 

మార్చు వచ్చిందని భూ మె ౫ హా నభార (సమిత నయి ఎద్య మిచ్చి (నార, 156. 

పు. ఉట, ప.) అన్న (సయోగం ద్వారా రూఢి అవుతున్నది. 

మహామథన సరామృతం 



001 నానదీయపురాణ అన్నుత నవనీతం 

సంస్క్యృతీయ మైన అచ్చుకు సాధారణంగా స, ధిని (పాలీనులు ఆ మాదించ 

లేదు. (వస్యకించి సంస్కృత పదాలలో వు ఇశ్వానికి సంధినీ అసలే ఆమోదించ 

లేదు. కాని నరసింహక ఇ “పొగడినవరాహామూ రగు భగవంతుని" (నాగ, ఏర్. పు. 

185. ఏ) అని మూరి --అగు అన్నప్పుడు సంధిచేని “మూర్తగు” అని 
ఆ 

| ప్రయోగించాడు. ఇది అగతికంగా చేసిన 1పయోగంవల కనీ 
లాల 

రల బ్ర క్ 
ల 

నం సింపాకవి నా: దీయసురాణంలో విపిధ అలంకారాలను అనేక సంద ర్భా 

అలో ,వయోగించాదు. అయి” రెండే రెండు చంద ర్భాలలో అశ్యంత రమణీయ మె , 

కమనీయ మె పహృూదయాని[ వపాతుకొెనిపోయే విధంగా అనుపమా" మైన ఉపమా 
శాల 

వరా మాగాలను నరసింహకపి చేశాడు. అన్యంది న గొళిసంగా మన దృష్టి నాక ర్లించ 
వ్ 

అ వద రత్నా లిపి. 

“లఅంబుజాఠు నాళయంంది నిల: యథ 

మాధథములం దలచు టఉరయ'ఈ దండి 

నాటి ధనము “ఏడిచి నరుడు స్టిప్న్యాగి ల 

నిధి గ వాంబునందు నిలిపికొనుట. "' 

(నార. 179. పు. 159. పె.) 

ఏ దక) వినరుల కెయుగంగ॥ రాకుండ( 

యు ca gs 21 చ ర 
Ce 

మత శ ధీసుధా మధుర రసము 

లనురుల( |గోలింతు నతిరోగ శిశువుల 

జక్కెర యనుచు నౌషధము( దల్లి 

(దావించునట్లు తత వజ ఆన ముదయింప 

బోధించునట్టి దుర్కోధమతులి' 

ఛందో విశేషాలు 

నరసింహాక వి సంస్కృ తాం [ధాలలో బహుముఖ మైన పొండిత్తీ (పతిభలు 

కలవాడు. మన (పాచిస కవులవ లనే నరసింహకవి కూడా ఉత్పలమాల, చంపక 

మాల, శార్దూల, మత్తేభాది సంస్కృత వృత్తాలను, కందం, సీసం, తేటగీతి, ఆట 

వెలది వంటి జాత్యుపజాకి పద్యాలనే కాక (సగ్గర, మహో ।స్రగ్గర, లయ గాహి, కవి 

వాజ్మయ మవోధ్యతుని 
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రాజ నిరాజిశం, భాషిణి, మ స్లో కిల, మయూాగప్ఫత ౦, మోలీగి, నరభవృత ౦ 
-—0 

— 7 
€) --౨ 

ఇగ య" ఖం జీ ఇ! న్ 
బ్ ల ఒరే ఆ 

వంటి వాటని గండ, రగడులత పాంటు ఏిశిష్ట noe రచన నత౦ం 
ల ర. 

రర చించాడు. 

దివం ఇిమానన్తుజెన ,స్రీపారి అర్నామూ రిని మహేశుడు. స్తుతించ 

ల థం NY ల ఎం క 

సంగర్భంలో “లుగు యవి వాన సియమాలను పాటించ సంస్కృత భాటలో మ తేభ 

_ ల సిం తు 

వృ తాన్ని రశణించాడు. (నార. 108. వు. 179. ప.) ఇ దేేధంగా అంతకు 

ముందు |బపహ్మాూ శ్రీమన్నారాయణుని స్తుతించిన సంగ ర్భంలో కీవల తెలుగు 

ఛ్ ందస్సులనిపించుకుంటుగ్న చెండు ఆటగితులను, “లుగు అమణం సకారం అతర 

మె[తి గల యతులను |వయోగిస్తూ సంస్కృత భాపరో  శెండు పద్యాలు 
ర ఎ జావ 

a 

రచించాడు. (నార, 109. పు. 41. ఉరి. ప.) 

నారదీయపు రాణంలో చెండు సంగ రాలలో ఆటవెలదులు గీత 

పద్యాలుగా “న అని పేర్కొన బడడ 0౦ద్వారా ము[దితమయ్యాయి. (నార. బశ 1, 

పు. బి55. ప; 262 పు. లిశీర్, ప జటవెంగిని గీతంగా పేర్కొనడం పొరవాటని 

కొందరు భావించవచ్చును. నారదియవురాణం (వాగ్మ్పపతిలొ చాలావరకు ఆటవెల 

దులు గీతులుగా నే *ర్కొనబడ్డాయి. వె గ వాని” ఆటవెలదిని నై_గం గీతమనడం 

దోగంకానేరగు. మో (పొచన లాశు గికుటు గీతులు నమగీతులు, ఏ, మగీతులని 

చెండు విధాలనీ, ౧షమగీతుణో యెత్తున, వడగీతి, మేళన గీతులువంటివి 

చేరగా, సనుగీతులలో అటవెలది, "సీటగీలి సరినట్టు అురొనా గ. అందువ ల్ల 

ఆటవెలదిని శోటగీతిగా సేర్కొనరాచుశాని. గీతంగా పీర్కొనడంలో పొరపాటు 

లెదు. ఈ గంథసరిస్కర్భలలో జరు మూలంలో ఆట వెలదుంను గ 0 సరన 

డంవ ల్ల ఆ పద్యాలన్నీ తేటగీతి లకణానికి భిన్నంగా వున్నాయని భావించి నరసింవొ 

కక సహజంగా రచించిన ఆటవెలదుంను, తమ ఖా, నుపయోగించి పరిబ్కరణలో 

"పటగీతులు గా మార్చి వేయదడంజరిగింది. నరసింహాకవి ఫవవా జంగా ఆట వెలదులనుర చించి 

వాటిని గీతాలుగా పేర్కొ నవచ్చునన్న అభి పాయంళొ సలతణంగా
 పేర్కొాన్నాడన్న 

విపయాన్ని గు ర్తించకపోవడంవల్లి గీతి శేదాలలో ఆటవెలది వొఠటన్నసంగతి 

గమనిం చనందువ ల్ల పొరపాటుగా నరసింహాకసి పద్యాలను కొన్నింటిని సవరించి 

వేయడం జరిగింది. అయితే పరిగ్మృత మైన నారదీయవురాణాన్నీ మూల।|పతితోో 

నరిపోల్చిచూచి నేను పునఃపరిష్కరణ కావించిన సందర్భంలో నరసింహకవి సహజ 

రచన లైన ఆట వెలదులను యథాతథ గా నే వుంచడం జరిగింది. నరసింహాకవి కల్యాణ 

తీర్ణమహిమ - సుచరితుని కథను వ్షిన్తూ మొదట సీఫవద్యం (వాని, వీనంలో తేట 

గితిని విశిష్టంగా పంచపాదిగా రచించాడు. (నార. 112 పు. 94 ప.) 

మపహోమథన సా రామృతం 



క్ 
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EES రి జ 

CCVI నారదీయప్తురాబ అమృత్: WTI 

మామూలుగా మనం గవ్యమన్నా, వచనమన్నా ఒక శేగనుకుంటాము. రెండిం 

ట్నీ పర్యాయవచాలుగా సై తం భావిసాము సంస్కృృగంలో సై అం యొ అభి పాయ 

మువున్నా సంస్కృ తా' | ధాఅలో "రెండింటా ఒకానొ! పగ బంధశ యూ విశిష్ట మై” 

వచన = చనను [స త్య్యకించి గర్యగా శీర్కౌానదం (పాచీ“కాంంనుంచివున్నది. నిజాని? 

చెప్పాలం టు వచనమన్నాా గదఇమన్నా ఓర్ శు కాబట్ట నంగ్మ్ఫాతంలో శాకుంచలాది 

నాటకాలలోవున్న సంభావ రా రూపాలైన వచనాలను, వా కాన్టంను గద్యాలనవలసి 

వుంటుంది. నళకుమారచరె[త, "కాదంబరివ! టి వశిష్ట గ కావ్యాలలోని గరా 

మనం మామూలుగా గద్యమని అంటాముకాని వచనమనికూడా పేర్కొనవలసి 

వుంటుంది. అదే తెలుగులో మామూలుగా (గాంధి! నాటకాలలోవుండే వచనాన్ని, 

చిన్నయసూరి నీశిచం|దిక లో ఉపయోగించిన విశిష్టపగ గుంథ నాశ య్యా భరితమైన 

రచననూ వచగమే అని మనసునుకుంటున్నాా శెండింట్లో ని బి త్వాన్ని, వెళి 
a. 

ఇన్న్ మనం గు దించలీళకపోము. శివకపిగా (పసిష్టకాంచిన పాల్కు.5” సోమన 

టు జాలి 
(గ 

ఒకానొక వె శిషంంగల వివిధ గగ్యలను రచించాడు. నిజానిగిని వచగరచన లే 
యి OU 

ఇ నా యల ఇ wm? : న (న్ యి వ వ అని 

అయినా ఒక (ప తేంఠతనల గన గ్షలుగా సేర్కైానబథడ మేగాక సాపాతంచవేత లచిత 

భి రి 
రై ది 

పరిగణింపబజ్డాయి రూడా. ప్ర వనామ సంపత్చ్సురం ఉగాదినాడు ఆకాళవాణి 

హైదరాబాదు కేం" ౦వాగు యేర్పాటు శేనీన “నాకు నిచ్చిన వచగ శైలి అన్న 

వివ్వడ్షోప్పిలొ "Hg, వచనాల విఖీన్న త్వాన్ని, సశిష్టళ్వాన్నీ గురించి నేను నివులంగా 

| వసంగించాను. ఎంగ టి పద బంధ శయ్యా భ రిత మైన సద్యమైనా “బసనవాంకగదటి' 

““భివాంక గద్ధ “సాంచాంకగదర” వంటి నామాలతో వ్యవహారిం చిన శ్లే 

“= ాంక్ర వచనంి' “శివాంకవచనం” “సాంబాంక వచనం” వంటి వచన శబ్ద 

(సరయోాగాలతో కూడా గద్యలను వచనాలుగా "పేర్కొనవచ్చును. అయినప్పటికి 

జటిణపన సంభరిత మె కూడా సమాస భూయిష్ట మైన వచనాన్ని పచనమనడ౦కం "టే 

గద్య మనడ మే పసిద్ద ంగా నున్నది. |సక్యకించి ఆశ్యాసాంత ౧లో ఉపయోగించే 

వచనాన్ని అది నిజానికి వచనమే అయినా దాన్ని యెవ్యరూ కూడా ఆశ్వాసాంత 

వచనంగా వ్యవహరించ అదు సరికదా, ఆశ్వాసాంత గద్యంగా మా[తమే అతి 

[పొచీన కాలంనుంచి వ్యవవారించడ ౦ జరుగుశూ వచ్చింది. నారదీయవురాణంలో 

నరసింహకవి సైతం చిన్న పెద్ద వచనాలను -ఇక్కింటిని రచించాడు. కాని 

సనకాదులు యితర దేవతలు (శ్రీమన్నారాయణుని నుతించిన సందర్భంలో 

నరసింహకవి గద్యము శీరుతో విశిన సమాన భూయిష్టమైన గచద్యాన్నీ 
న్ రు కా 

రచించాడు. (నార. 981. 882. వు. 259. గద్యము). నారదీయపురాణం 

మొ తృంలో వున్న యితర వచనాలకూ, యీ గద్యానికీ రచనా విధానంలో 

హా స్తిమళకాంతరం మనకు కనిపిస్తున్నది. వాస్తవానికి గద్య, వచన శజ్టాలు 

పర్యాయపదా లే అయినా రచనాపరంగా కొన్ని కొన్ని సంగర్భాలలో గద్యం 

వాజ్మయ మహోధ్య తుని 
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ఓకానెక “శిస్ట్యాంనం సంపాదించింది. చ గలి ను ఆఅళాగసాంం ఇ లలో గ్ గంగా 
జీ + (2) 

మాతమె ఎ అదో సా 'బణద౦టద ద్యారా మరిం గాఢ వలచువ్ "న్నది. 

న! ఇ ఇ Cr) Rd అల్ల అటో - ల అలాగా = ఛందశ్ళా స్త్ర త అయిన నరసీంహూ* వీ నూమూలు యగి (పాలనే ద్ర్ంగై 
లో జట 

ల కు వం ఇ” జ్ ఖో జు + - One క్ష శ కవులు అరుదిగావా 4 నృ గయితి, ఉభయ పళిలను, అ; వతుంను కుడా 
( 

(వయోగించాడు, 

కక లో సర్పి 

ఆజాను బాసు నీలాంబుగనిభ చేవ 

గ" నుభాభ రు లో కెకళ రణు,” (నార. 40 ఫు, 218 ప.) 
వాంటి 

ఈ నంగర్భంలో లోకి [రశబంలో మృదుల సంద “లోని *ఐ' కా రాని ' లోని 
య్ త) ౧, గ్ర (_ ద. 

'ఏ కారానికి రెండి చ్చు క" యని పయపచ్చును ప. య. అజ్జ ల్లు 
(1) 

అకు రెండింటికి యతిషయవచ్చును. కాగా నరసీంవా  గొన్నుభా” అన్నప్పుడు 

గి కారానికి “లోశకై 5? అన్నప్పుడు “కై” కారానికి న్వగమై[తియుక్తాలై ౫ 
సా QQ. 

వొల్లులకు వర్ష వృద్దుుభయనళగా యవిని [పే యోాగించాడు. ఈ | కింది పద్యంలో చివరి 

పాదంలో “గడి ల అభన మై లినిపాటీం? రిని మన అఖంగుయనలినిస తం నరసీంవా 
(ఎ 9 a. 

కి) సయోగించాడు. 

“వారిభర్తి స మేతుల(౫ని 

ధరలోవల శ శ ంఖచ క ధారణ ముసఖాంం 

వగిముల నిందించిన వా 

డ రయం6గ6 బాన ండులం [డు రాజన్యవరుల్ . (నాల, '4ల పు, వ4గుప.) 
వల 

(J) 
నారడీయసురాణం వే0 వు. 162 ౫, వదంమెన “సి” సుగా పింఛంబుి ఇత శ్యాద్ స్స్ 

పగ్యులటో 

వళురు బంగరు చీరగట్టించి గలము 

నవరత్నవోరముల్ కై చిపై చి” 

అన్న మూడవ పాదంలోోగట్టించి' "అని ము దింపబడి యతితప్పివది అని ఫుట్ నోట్ లో 
-3 ఎర్కొనడ౦ జరిగింది. బాస్త వాని కిక్కడ నరసించాకపిచేత [పయుక మైనపదం 

గట్టించికాక, ధట్టించిగా కనిపిస్తున్నది. కాగా యతిదోవంలేదని [గ్రహాంచాలి. 

ఇ చేవిధంగా ఉపపాదంలో వె వైచ్చివెచి అసి [పయోగించడ ౦చ్వారా యతిలోపం 

చేరొొనబడింది. కానీ నవచి నవచి అని కసివాదయంగా [వయు కో మెనట్టు 

కనిపినున్నది. 

నారదీయపురాణం క. వుట 108, సీసపద్యం "తేటగ్ి |పథమపాదం ్ది 

“వా స్తములబట్టి బిరవిర( [దిప్పి యోార్చి” అగి ముదిత మే యరుతిభంగం జరిగినట్లు 

మహామథన సారామృతం 
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కనిపిస్తున్నది. కాని వాస్త వానికి నరసింటాక సః ఆ వాదాన్ని సహా 2 ములంబట్టి బ్ర బిర 

నొర్చి |దిప్బి అం రచంచనుంటా శని పరి బాసి న్య పార పొతూ మాటలను 

ముంఠు వనుకలుగా మా” లి | వాఖాడ ని ఖావించవలన్వు'.ల్నది 

నరసీంహ॥[వి కొన్ని సందర్భాలలో అసాధారణ మె [పాచినక పుల చెత 

నక్కత్తులుగా | పయోగించబడి లా శికులు గు ర్తించనటువంటి కవలన్వరయతిని 

కూడా | సయోగించాడు. 

“ఈతరులతాకుంజఖణగ మృగ తతుల నడిగి 

గగన ఖభూవారి పవన జేజోజ6ంతంముల నార, బీ]. పు, 169,ప.) 
అగా 

వా. 
ఈ పె శేటగీతిలోని అండవపాదంలో ౫౧న శబగతమెన తొలి “గి కారంలోని 

'అ'కారానికి “శేజో౭ంతరి” అన్నప్పుడు పూర్ణ రూపనంధిలో గూఢ మెవున్న 

“అంతరి శబ్బ్లంలోని “లి కారానికి కీల గqరయతిగా వీశేషయతి [ప్రయోగం 

శయ బడింది, 

నాడదీయపురాణం 100వ, వుట నిక్ వ, పగ్యమయిన సీసంలోనీ యీ (గింది 

““అన్యగాథలు మాని నారాయణుని నభో 

భరంత రాళమున గానం బొెనర్చ'' 

నఫభ్యంత అన్నప్పుడు “భ్యలోని “'యికారానికీగానం' అన్నప్పుడు ని వర్హంలోని 

“అ కారానికి శకవలన్వ రయతి (పయోగించబడింది. ఈ సందర్భంలో అభ్యంత రళబ్లాన్ని 

“అభీ-- అంతరి అని విఖజించినవ్పటికి కూడా ఉపనర్గయతి దృష్ట్యా “అంతరి లోని 

అకారస్వరానికి యతివేశాడని అనుకొన్నా “ని వర్గంలోని కేవల అకారస్వరానిక 

మాత మె యతిమై|కిని పాటించాడని మనం ఆమోదించక తప్పదు. 

“అలఘులు వీతరాగులు ౨ - ఎ ఎ పాటా లా లా 

జలుగొన ద వె 

ద్యులువల భూమిగ్యదిమ్మరుచు6 బూర్జ్చదయాగుణవారిరాసు ల్. 
మా 

(నార.876. పు.240.వ.) 

అన్న చంపకమాలలో మూడవపౌదంలొ యతిమై[తిలో “ద కార “బి కారాలకు 

అసలు సంబంధం లేనేలేదు. ద్యు”లోని 'యువర్షానికొ “ఉిన్వరానికో “బూ” 

లోని “ఊికారంతో కివలస్మరయతిని నరసింవాకి (పయోగించాడని మనం విన్ప 

గా గు ర్తి ంచవలసి వున్నది. ఇచే విధంగా యీ (కింది తేటగీతి మూడవపాదంలో, 
| నే 

వాజ్మయ వుహోధ్యముని 
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“రాన గోవింద మావోగ్మ్య కథలయందు 

నిరుపమానంద మొంది వర్ణించి నన్ను 

తిం నర్హించినట్ట యా నియమపరు(డు 

'సరమభ కు ౦డు ఘనుడు నద్భాగవతుండు. నార.శీర్ల. వు. 4! .వ. 
రు భి పు 

“నన్ను తించి” శబ్దంలోవున్న “ఇంచుక్'లోని “ఇిశారాని! “నియమిళబ్రంలొని “ని” 

వర్గ గత మైన “ఇి-కారానికి కేవల స్వరయతిని పాటించాడు. ఒక వేళ యిక్కడ నర 

సింవాకవి కేవలస్వరయతిని వయోగించ లేదని అనుకున్నా అ గాహ్యువళులు గా 

కొందరు లాతణికులు తిరస్కరించిన “శన” లమై|తిని నరసింహాకవి ఆమోదించి 

[ప్రయోగించాడని మనం అంగీ” రించవలసివస్తుంది. ఈ "కేవల న్వరయతిని |పాచీన 

కాలంలో కొందరు [పామాణికులై న కవులు సకృత్తుగా [ప యెంగించారు. 1950— 

1951 సంవగ్సళాలలో “అప్పకవీయ వివరణ విమర్శనా లేశము' అన్న శీర్షికతో 

“తిలిజ్లి” వార పతికలో నేను | బాసిన వ్యాసపరంపరలోని 24వ వ్యాసంలో ఈ 

శేవలస్వరయతినిగూర్చి చర్చిస్తూ (శ్రీకృష్ణ దవరాయలు తన ఆము కృ మాల్యదలొ 

(వ. ఆ, 60. ప) "కేవల నస్వరయతిని |పయోగించాడని యీ [కింది పద్యాన్ని 

(పమాణంగా ఉదాపారించాను, 

“చ్రాలదళ౦బుగా6 బృథుల చంపకకీలన( బొల్చుబొందు(డో 

మా అలనంగ6బండి మహిమండలి( జీలుచు వాలి [గంథమూ 

ర్వాలసయైన భృంగతతి నా దుద 5 పృమవనృలావళు 

శ్వీలి గెలల్సుగంధి కద శీ వనప జులనొప్పు నప్పురిన్ . 

వె పద్యంలో మూడవపాగంలో (మూర్భ్చాలని అన్నప్పుడు “అలసి శబ్దంలోని 

అకారానికి “నాన్” అన్నప్పుడు *నా”కారంలోవున్న “ఆకారానికి కేవలన్యర 

యతిని వేయడం జరిగింది. -వాస్పచానికి “అనన్ "అనే అన్నంత |క్రియమీద నాన్" 

అనే రూపం రూపాందినప్పటికీ లాతణికంగా “నాన్ "లోని స్వరసపహాత మైన నా” 

వర్గానికే యతి వేయ వలసివున్నదికానినా”లోని *ఆ” కారానికి స్వరయతిని వేయడం 

లాక్షణిక ౦ శానేరదు.కాగా యీ సందర్భంలో కృన్ణ దేవరాయలు కేవల స్వరయతిని 

పాటించి [పయోగించాడ ని మనం ఆమోదించకతప్పదు. కరుణశ్రీ) శ) జంధ్యాల 

పాపయ్యశా స్త్రిగారి సంపాద క తాన గుంటూరునుండి వెలువడిన “సుభాషిణి”? 

మాసపతికలో 1951లో నేను అనంతుని ఛందస్సు వు వాసిన పరిశోధ నాశ్మ్మకా 

లైన విమర్శా వ్యాసాలలోనై శతం యీ "కేవలస్వరయతి [పయోగంగురించి 

స|పామాణికంగా, సోదాహారణంగా చర్చించివున్నాను. ఇంతకూ యీ సందర్భంలో 

నేను పేర్కొ నేదేమంకేు కొన్ని పద్యాలలో నరసింహకవి ఉపయోగిం చిన "కేవల 

స్వరయతి వినూతనమైం చేమీకాదనీ |పాచీన| ప్రామాణిక కవులచేత (పయు క్ర 

మైన దేనని మాత మే, 

మవోమథన సారామృతం 
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శివకవులు తదితర |పామాణిక కవులు "రేఫయు కమైన అతరాలకూ "రేఫ 

విహితా లైన అక్షరాలకూ |పాసమై|తిని పాటించారు. నరసింహకవి యీ [క్రింది 

సీసపద్యంలోని తేటగీతి మొదటిపాగంలో “వ ర్హిలుచు. గోటినూర్య విస్ఫుగతకొటి 

(నార .869.పు.210.వ.) “వర్తి” అన్నప్పుడు వర్తిలోని “రి వర్ణానికి “స్ఫురిత” 

లోని “రి'వర్హానికి సంయుతా సంయుల (పాసయతిని విశిష్టంగా పాటించాడు. 

[పొ చినకవులు సంయుతాసంయుత (పాసలో శేఫనహిత రహిత త్వాల క [పా ధాన్యం 

యివ్వగా నరనింహకవిమా[తం శేఫస్థితిని యథాతథంగా న ఉంచి శేఫభిన్న మైన 

ఇతర వాల్ విరహితంగా సంయుతానంయుత [పాసను విశేషంగా (పయోగించాడు. 

ఉపసంహారం 

నరనీంవాకవి ఫిరచించిన యీ నారదీయపురాణం అసలు సంస్కృత మూల 

పురాణానికిగాని, ఉపపురాణానికిగాని నరియెన అనువావమని సాధికారికంగా చెప్పు 

అవకాళం లేదని గతంలోనే మనం గుర్తించాను. అయినా నరసింహకని విశిష్ట 

[పతిభాసంపన్న వంత మై బహుముఖ కపిత్యావెభవ.తో ఏరాజిళల్లే యీ నారదీయ 

పురాణం ఆం[ధ వాజ్మయంలో (ప్ర త్యక స్థానం వజ*ంచుతుంద నడంలో యమా[తమూ 

సంచేహంలేదు. ఇంక దెవర్షిగా, (తికాలజ్ఞుడుగా, (తిలొకనంచారిగా, అపరజగ 

న్నాటక సూత ధారిగా, ఆచం గ తారార్కు డ్రై నిలిచిన నారదుసిపల్ల (పో_క్షమె 

అవతరించిన నారదీయ పురాణకృతికి |ప్రతికృతిగా అలవోకగా ఆవిప్క్భృత మె 

వెలసిన నరసింహాకవి అలుగు నారదీయపురాణంలోని రవిశశి తేజోమయ నేత 

సంకలితుడై , శంఖ చక గదా శార్స్ పాణియ, కౌ స్తుథమణి (శ్రీవతస్థల వద 
a 

యుడై, మహారాజఫణిశాయిగా, సృష్టి స్థితి స్య (శ్రీమహావిభు డై , అసాధారణ, 
యాలు రు ౯ రె 

అపూర్వ, అమేయ జయశ్రీ సంళోభితు డై. నిరంతర నిర్వికార నిరంజనరూప్పు డై 

విరాజిల్లే జగన్నాటక సూ(క్రధారియైన ఆ (శ్రీ మవోవిష్టుదేవుని శ క్మిమ త్తత్వ 

బోధాత్మక మైన అమృతరసాన్ని ఆస్వాదనంచేసి తరింతురుగాక. 

ఇట్లు 
అఫ్ జల్ గంజ్, వాజ్మయ మహాధ్యక్ష 

ఉఊదరాబాదు* డాకర్. వడమూడి గోపాల కృషయ్య 
ఓ... రు న్నా లా 

1-11-1976. కళా పపూర్ణ 

డె రెర్ర్ 
యమ్ రు 

ఆం[ధపదేళ్ గవర్న మెంట్ ఓరియంటల్ మాన్యు (స్కి్ట్స్ 

లై బరీ అండ్ రిసర్స్ ఇన్ స్టిట్యూట్ . 

వాజ్మయ మవోధ్యశుని మవోమథన సారామృతం 



నారదియపురాణము 
అల్లాడు నరసింహక వి (పణితము 





శ్రీ మైనుండు యువాంబుదంబు యమునా సింధూర్శ్మి గాహార్థ మై 

భూమింజెంది నిజా ప్రబంధువయి యొప్పుంగేకి భవ్యాంగముకా 

దామౌళిం ధరియించెనోయన శిభోతం సత్కలాపాంకుండై 
శ్యామాత్యంత మనోజ్ఞమూ ర్రియగు కృష్ణస్వామి నన్నెలుతక౯ా. 

"సేవత జీ౯ బియాం[ఘీ సర సీజము హ స్తమునందలిర్చ(గా 

యౌొవనరూప విభమ దయాది గుణాంబుధియై నిజేందిరా 

భావము నెయ్యపుంజెలుల భావమునకా |బకటించు రుక్మి ణీ 

దేవి యొనర్చు( గావుత మదియ మనోగ్భహపాళి( గేళికల్. 

భామితసార సౌరభ  మపారముగా వెదచల్లుచుకా జగ 

తోషక శేషిదంపతులు దూ(గ నతాంత లతాంతదోలికా 

వెషమునకా సుధోర్మ్య నిలవృ త్రి వశంబున( బొంగి సోలునా 

శేషు డశేషవాజ్మయ విశేషము లివుత మాకజ సముక. 

వర లావణ్య విలానరూవమును నర్వజ్ఞత్వము౯ డారకా 

వరతేజో లసమాన 1వక్రమును సేవా సన్నదాసావశీ 

వరదాన |వతిభా విశేషమును తేవంగల్లి 2వేడ్స_ం౦దు త 

ద్యరచింతామణి శౌరిపూన్తాని మదాత్మ కా వేగం దా కినిల్చుతన్. 

అతితెజోనిధులైన యా ద్విరదవక్రాద్యుల్ సువిద్యుల్ శత 

[కతు లత్యూర్డితభ క్తి ( గొల్వంగ జగ ఓత్క_థ్యాంతరాయంబుల 

ద్భుతశళ క్రి కా విరియించి మించిన జగత్పూజ్యోదయుండై న య 

చ్యుత సేనాని నిరంతరాంచిత కుభాభ్యుత్సాహముకాజేయుతకా. 

వా 00 DD ౯ 

= వ్యకము. 

. వేడ్కంవి. 

నిల్వుత౯. 

. త్కధ్వాంత. 

ర్ 
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తే. గీ. 

నారదీయవురాణము 

[పణతాత్మానుజనై కర క్షణ విలంబ (పానహత్వంబు స 

దుణు లీక్షింప(గ(జూవుకై వడి ముకుందుం డాత్మహ స్తంబులకా 

బణుతస్ఫూ ర్తి వహింప(గా వెలయు తత్సంచాయుధిం గొల్తు(గా 

రణమై నిత్వ్యపథంబు లిచ్చి నను సంరక్షింప నేవేశయు౯ా. 

ధరణివెదంబులు దావిడంబుగ( జేయు 

శ్రీ పరాంకుశయోగి శేఖరులను 

సకల సమ్మత మతస్థాపకుండై న (శ్రీ 

భాష్యకారుల రంగపతికినున్న 

తావరణములు దివ్యారామమునొనర్చు 

ఘనుల, గోదాహ్వయ కన్యనొన(గు 

యతిశిభామణి, నిటలాత్షు( బాదాతీచె( 

దర్శించు గురుకులో త్తంసు నియమ 

పరుల భూతసకో మహదృట్టినాథ 

ముఖ్యులగువారి నాళ్యారి మున్న వారి 

తోత్సవంబున సేవించి యోగ్యతాభి 

రామమూర్తుల వై ప్లవా[గణుల( గొలుతు. 
రాజా 

. రామకృష్ణకీ ర్తి రత్న శాణనికష 
కల్పితో కులయిన ఘనుల బుణ్య 

తనుల మాన్యసత్యతనుల వాల్మీకి ప 

రాశ రాత్మబవుల( |బస్తుతింతు. 

సారి. బొరి(ం గాశిదాన భవభూతి మురారి మయూర బాణశం 

కర జయదేవ మాఘముఖ కావ్యుల భవ్యుల సంస్కృృతో క్రి బం 

రురరచనా ధురంధరుల( దోయజ మితసమాన మూర్తుల 

సరసుల లక్షణజ్ఞుల. బసంగ గుణజ్ఞుల సన్నుతించెదకా. 

ఎన్నిక భారతీయ కథ లెల్ల సమంచిత గో స్తనీరసా 

చ్చిన్నధునీ రురంబులుగం జ్మితముగా రచియించి లోకముల్ 
సన్నుతిసేయ నాం[ధపద చాతురినిల్సిన సత్క్మవీరదుల౯ 

నన్నయభట్టు, దిక్కు కవినాథుని నెల్బనమంతి( గొల్చెదకా. _ 
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నారి దీ ససు రాణము 

అకలంక దివ్యతేజో 

నికర సముజ్బృంభి నుకవినిచయార శ్రీ 

1| పకరము నెదుటను నిలుచునె 

కుకవి జనానీక ఘోర ఘూకోత్క్మరముల్. 11 

అని యిషదేవతా (పార్గనంబును నిష కవిస్తోతంబును దుషకవి నిరాకర 
ట్ థి ట ఆ ట్ 

ఇంబునుం గావించి. 

కవివంశ పర్షన 

్రమద్వ్యేదమయాంగు శోభ నఠళా శృంగార నీతామహో 

ద్దాముజా శ్రీరమణీ మనోహర హయో త్రంసంబు, నన్యుక్పురా 

జామోఘార్ధ శుభాంజనంబు' బతగాధ్యషోత్తముంగన్న యా 

ధిమ్మ ధ్ధామణి కశ్య పాహ్వ్యయుండు కీ ర్రికామించె లోకందబులకా . 

తద్యంశంబున. 

కరుణాకర మంతీందు(డు 

కరుణా వరుణాలయుండు గంభీరుండా 

తరుణార్క_ దివ్యతేజుం 

డరుణానుజ రాజరాజితాత్ము (డు గలిగా౯ా. 

. ఆ మహామహుభార్య విథ్యాతచర్య 
సార గుణధుర్యయైన నాంచారు చారు 

భాగ్య సౌభాగ్యకీ ర్తి యా పద్మసద్మ 

సద్మ ముననుండి కావించె న|ద్యతముల. 

రామానుజాచార్య రత్న కల్పితచతు 

స్సింహాననస్థను శ్రీభజించి 

యుభయ వేదాంత మహోన్నత సాత్వికా 

చార లక్షణ సత్సశళశ స్తిం గాంచి 

శ్రీకృష్ణ వూజా విశేష లబ్బసమ స్త 

సౌశీల్య గరిమచే( జాలమించి 

[పాక్షన దివ్య |వబంధాను సంధాన 

సంతత మహిమ దేజమువహించి 

1. (పకరుల యెదుటను. 

12 

19 

14 

16 
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తే. గీ, వెలసె వైష్ణవ మ్మాతుండే విబుధకొటి 

తే, గీ, 

య్మాశయింపంగ సద్భక్తి నాదరించె 

సిరుల నల్దాడు చెన్నప్ప శ్రికరవు 

భావ భావుకకీ ర్తి (పవన్నమూ ర్తి. 

మా జనకు(డు చెన్నప్ప ర 

మాజనక గధీరతా సమ|గతమించెళా 

రాజో త్రములుకా వైష్లవ 

రాజో త్రములుకా నుతింప( (బజ్జాశ క్రి౯. 

అంబకుజోడు పంచవి శిఖాంబకుజోడు విదేహరాజ జా 

తాంబకుజోడు సాయక శయాంబకుజోడు 

జాంబకుజోడు మజ్జననియై భువనంబుల మించినట్టి ర్చ 

ష్టాంబ గుణావలంబ విబుధావళి నేలు భళీ భకీయనకా. 

లత్న్మే నమాఖ్యయౌలలనతో గృహమెధి 

కావంబుచే( జాల! (బబలినాండ.( 

గవితవై భవులు సింగన్న యనంతుండు 

నాదిగాంబు[తుల నంది నాడ 

శోభితాపస్తంబ నూత వవిత కీ 

ర్రిన్ఫూ ర్తిచెత వ ర్తిల్లినాండ 
నఖిల వైష్టవరహస్యార్థోపదెశంబు 

లనుపమ భక్తిమై నందినాండ 

నంద నందన పూజ నానందవారి 
ధి 

నోలలాడుచు సద్గోవ్ఫి నున్నవాండ 

సూరి మాన్యుండ నల్హాడు నారసింహ 

నామకుడ సంతతగురు |పణామకుండ 

ఏదేశి కాధీశు( డిద్ధ బుద్దిన్ఫూర్తి 
[బహ్మరాక్షసుల శాపంబణంచె 

నేదేశి కో త్రము డెదిరించి నిలిచిన 
శక్తికి చృకాంక శక్తియొనంగె 

నేదేశి కాధ్యకుండేకశిలాపురి 
నిజ మతంబంతయు నిర్వహించె 

నేదేశిక శ్రమ డాదిమై రామాను 

జాచార్య విజయ ధ్యజాంక మయ్యె 

పతంగలోక రా 

19 

20 
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తే. గీ. నతడు వెష్షవ వీర సింహాసనస్థు( 

Gb 

డుభయ వేదాంత విద్యామహోన్న తుండు 

శుద సాతిఇక ధర్మ (పసిదకి ర్తి ద్దై గ దర 
శాలి కంచెర్ల కేశవాచార్య మౌళి. 91 

తద్యంశళంబున. 22 

సిరులకా సద్దురు శేఖరుండన6గ మించెన్ గొండమాచార్యు( డా 

హరియే యీఘను. డంచు శిష్యవరు లాత్మాయత్తులైకొల్వ(గా 

వర వేదాంత రహస్యవేదియ భర ద్వాజర్షి గతాబ్టి ఖా 

నుర ీతాంశు(డునై (పసిద్ధివెల సెక నూరులే వశంసింవ(గకా. బలి 

ఆ మహా గురుశిఖామణి యొక్కనాండు స్వప్నంబున నన్ను (గరుణించి 

నారదీయ సాత్విక పురాణంబు లోకోపకారార్థంబుగా నాం ధభాష 

రచించి క్రీకృష్టాంకితంబు సేయుమని యానతిచ్చిన మేల్కాంచి కృష్ణ 

భగవంతుని మనంబున నిడుకొని రచియింపంబూనితి( దదవతార| కమం 
బెట్టిదనిన. 94 

మధురాపుర వర్ణన 

శ్రీ రాజవశ్య మై శ్రీ రాజవశ్యమై 

యఖిలలోకముల విఖ్యాతి. గాంచి 

కల్యాణధామమై కల్యాణధామమై 

యఖిలతోకముల విఖ్యాతి. గాంచి 

సుమనోభిరామమై సుమనోభిరామమై 

యఖిలలోకముల విఖ్యాతి. గాంచి 

సత్క_ళాపూర్ణమై సత్కళాపూర్ణ మై 

యఖిలలోకముల విఖ్యాతి గాంచి 
. (పబలె భాంత్యాభ శు భతరంగిణీత 

రంగ రంగన్మ హాఫెన రాజిరాజి 

తాజరపయస్సుధాలెవ నాంచితోచ్చ 

గోపుర శ్రీలనగు మధురాపురంబు. బిఫ్ 

న దాారాానాజతరాలాడా. రా నాగార wo 

1. కంచర్ల. 
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తే. 

తే. 

తే, 

తే, 

Gb 

గీ. 

గీ, 

గ్. 

గ్, 

నారదియపురాణము 

'వరిఖయాదిమ కచ్చప భరణమగుట 

సాలమ|భ గజోదార సారమగుట( 

(బబలి తత్పురి గజకచ్చవ|వహారి 

కన్న సేమం వొనంగదే కనకమున్న. 

త దమాకాంతతోడ నా ధరణికాంత 

కవిత నిజరత్న మఖలగానుపింప 

నంచిత (శ్రీలు ముచ్చట లాడినటు 
లొ 

వరిఖయును కోటయునుమించె సీరులనందు. 

మెండై యమరావతికి౯ 

భాండాగారంబుదో ల. [బబలంబై E 

హ్మాండమున వెలసె నప్పురి 

నిండిన నవరత్న పూర్ణనిధులు చెలంగక౯ా. 

తతమదస్సూర్తి నైరావతం బుదగ 

వ్మిగహంబున నెదిరి గర్వించెనేని 

తదురు సపాంగ హరణముద్దతి నొనర్చి 

తనరవేయందు భ| దదంతావేళములు. 

8జలధిలో ధారలొత్తు నువ్భైశవంబు 

బలగుణాఢ్యంబె కఠిన సాపత్న్యగర్వ 

కలిత సంగర వినుతాధిక (పతార 

కాంకము వహించెనను( దదీయ హయచయము. 

. నలువ మాకంచెి ఘను. డె యామ్నాయశ క్రి 

నేకవచనంబు వరబుద్ది నెణు(గు( గాని 

యుభయ వచన [వకాశక యు క్రియెజు(గ( 

డనుచు నవ్వట. బహసింతు రవనిసురులు. 

పేరై యుందురు వై భవ 
శూరత్వము పూర్ణదాన శకూరత్వము ధీ 

శూరత్వము రణధరణి 

శూరత్వము గలిగి రాజసుతులమ్యీటజా. 

=, పరిఘ. 

2. పించ. 

ఏ. జలధిలో దారవొత్తడఉ్నచె ఎ శవంబు. 

26 

౧6. 
La! | 

90 

dl 

లలి 
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నారదీయపురాణము 7 

. అర్థవంతుండు దావిషమాక్షగోష్టి 

సలిపె సంపన్ను( డగునె యీ జగతిననుచు 
యతనాయకు నవ్వుదు రవ్వురమున 

భవ్యనవ్యార్థధుర్యులా రవ్యవరులు. నీలి 

. హన్తివుర భేదనో[గ బాహాగ జాగ 
ద్యాగహులు బహుభోగ థాగ్యాభిరాము 

అదికబల శౌర్య సంవన్సు లతులకీర్తి 

హోరులవ్వీటి శూ దులత్యంతఘనులు. 94 

ఢ్రకృష్ష జసనము 

. అతులశ క్రినుండె నామధురావురి 

సూర నేను? డనంగ శూర సేను, 

డా దురంధరుండు మాధురశూర సే 

నములు జనవదంబు లమరనేత. లెద 

వనుదేవు' డతని పుతు(డు 

వనుదేవు(డు వెలసె భోగవై భవలీలకా 

వసుధాంతరమున ననుపమ 

దనుధాన్యశ్రీనమృద్ధి వై చితముగకా. 96 

దుష్టరాజన్య పీడితయై ధరణిగోరూపంబు(దాల్సిన దాది గోరూపంబం 

తయు విన్నవించిన, బద్మజుండు పద్మనాభు కడరునె6(గి (పార్థించిన 

యదుకులంపున జనియించి కంసాదుల ిక్షించెదనని శౌరి యానతి 

యిచ్చిన విధాత సత్యలోకంబునకుం జనియెనంత నుగసేన తనయుం 

డగు కంనుం డా దేవకునకుం దనూజయగు దేవకి నవ్వనుదెవునకు 

ఏవాహాంబుచేసి తద్యధూవరుల నరదంబు మీద నిడుకొని పంపునప్పు 

డాకాళవాణి యిట్టనియె. తదష్టమగర్భ నంభవుండు భవద్విరోధి యనిన 
భయంబంది దేవకీ వనుదేవుల నిజ గేహంబుననుంచె నంత సపమ 

గర్భంబున నుదయించిన కుమారుండు. ప్ 

రాముడు శిశిర ద్యుత్యఖి 

రాముడు శేషావతార రమణీయకశా 

రాముడు గర్వితవై రివి 

రాముడు రోహాణి? తనయ రత్సంబై నళ. 9 



శ 

నారదీయపవపురాణము 

అంత దేవకీదేవి యెనిమిదవ గర్భంబు వహించెనప్పుడు. 89 

పరితస్ప్విన్న ముఖాంబు జాతము గిర్మిపాయీ భవత్సమ్మిళ 

త్తరళోరోజ మనేక సంగభిక హృత్కామంబు కేలీ నఖీ 

సరసాలాప విధానము న్ముఖ నిజాంచద్భాగధయంబు త 

త్తరుణీరత్నము పూర్ణగర్భమతి చి తంబయ్యి నీక్షింవ(గకా. 40 

. యదుకులోద్యహు(డు నిజాత్మనుండ(గ( బాండు 

జాతరుచి వహించె నాతిమోము 

గరిమధా ర్తరాష్ట్ర గతివి శెషంబులు 

నడక. గొంచెపణదె నాట నాటు. hl 

తనువుం [బాణమునై యా 

ఘను(డు జగద్వ్యావి గర్భగతు( డై యుండలా 

దనువు తనువగుట చి|తమె 
తనువయ్యె విభూషణాలి తర శక్షణకుకా. 42 

. మఘములు నిల్చి. గొండల మింద ననంగ 

నాతికిని చూచుకంబులు నల్టనయ్యె 

ఫలము దీవింవ నలసాన్య పాండిమంబు 

చితమై కానువించుచు( జెలువుచూవ. షల 

ఆరయ నానాఖీగం 

ఖీరత. దూలించునట్టి బిరుదు మగండు దు 
ర్వారత నానాఖీ గం 

ీరత గర్భన్టుండ గుచు బెట్టుహరించెలా. గ్వీ ద్సీ 

ఒకనాడు దేవకి నెచ్చెలింజూచి ముచ్చటలకా మెజయ. 45 

తెల్లని జడదారి దిట్టయై నడురేయి 

తమిరే(గి హెచ్చు గీతములు !వాడె( 

దెరగంటి బోటులు దివినుండి యరుదెంచి 

- వెలంగుచు ముందట. జిందులాడి 

1. వాంజె (సానుస్వారము). 



UK 

తే. 

A. 

గీ, 

నారదీయవురాణము 

రొగినాల్లు మోముల యొజ్జబాప(డువచ్చి 

గొదగొని యంటువో. జదివిపోయె 

వలికె నెక్కిన బేసియలుగు జేజే దొర 

వంతగా గొంత దీవించి చనియి 

సుబ్బు దుబయంగ ఖగరాగ యోర్తువచ్చి 

తమ్మి కెంగేల( దిప్పుచు నెమ్మెచూపి 

యకతంబున గర్భన్థు నేమిచేసి 

'యెగెనోకాని యంతట నెజు6గనై తి. 

నికటమున( గార్ముకముతో 

నొక నల్చనిమెని మెటియువిదయు(దానుళా 

వికవిక నవ్యుచు వరబా 

అకు డై యుండంగ.6 జూచు లాభము: గంటిలా. 

అక్కట రాతి నాకొదవిన యివ్విధంబు కలవలఅ 

నిక్కంబయని మహోల్లానంబుగా( బలికి. 

రవిసింహముననుండ |కావణ కృష్ణాష్ట 

మీ నిశీధమున మేలై నరోహి 

జీ తారయందు నెన్నిక [గహపంచకం 

బుచ్చస్థమైయుండ యోగిజనులు 

బ్రహ్మాది నిర్జర [పవరులు గొనియాడ 

శంఖ చక గదాని శార్హర మ్య 

బాహాచతుష్టయ (పకట మాణిక్య క 
రీట కుండల శుభ(శ్రీలు దనర( 

గొన్తుభా భరణము పుల్ల కమలలోచ 

నములు వీతాంబరము నూపురములు గాంచి 

కాంగదంబులు నూత్న నీలా|భరుచియు 

గల కుమారుని దేవకి గనియినంత. 

క 

1. 

ల్లి, 

యేం గె (సానుస్వారము), 

నిక్కట, 

ఓ 
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నారదీయపురఠరాణము 

అప్పుడు వనసుదేవుండు సుతు, 

దప్పక ఏక్షించి కన్ను దమ్ముబన|వల్ 

చివిల హరగదద 
దగి 

మొప్పుమెజణయ మేన బులక లొదవం బలి కెలా. 5() 

అజరు దాదులకై నను 

ఖభజియింప(గ రాని నీదు పావన చరణాం 

బుజ యుగళి. గంటి నిశ్వుర | 

గజవరద : ముకుంద ! కృష్ణ ; కమలాదీశా! వ్ 

అసి పలికి దివ్యరూపోవన ంహారార్థంబుగా( (దార్థించిన( దదను మతం 

బున(జిఖుత బాలుడైన యాకృష్ణుని నంద|[వజ ంబు(జేర్చి వసుదేవుండు 

యకశోధరావు తికయగు మహామాయను నిజనతి నూతికాశయ్యనునిలి పె. 
వసుదేవనందనుం డచటనంత. ఏపి 

షై శ్రీకృష్ణలీలలు - మష్షసంహారము 
కై చు 

పూత నరనింద్భ యగు నా 

పూతన వీనులు నిమిరి యపుడు చన్నడయా 

యాతన నొందావుచు నా 

యాతన 'యార్భటి మురారి యడచెందానిన్ . . స ఇల్ర్ప 

అంతట6 గవట శకటంబు వికటంబుగా నుగ్గుచెసి తృణావర్తునార్తుం 

గావించి మరియును. ది 4 

నవనీతచోరు. డని తను 

నవనీతల జనులు పొగడ నలరి జననికిన్ 

వివరముగల యా దొరముఖ 

వివరంబున(జూ పె విశ్వంబచటన్ . వీల్ 

ఖలమర్దను( జాత(డులూ 

ఖల కలన దలిర్చ మద్దికాయలరుచులున్ 

బెళురకుగ మద్దుల దుంచెన్ 

మలయుచు( [బౌఢిమకు హద్దుమద్దులుగాగన్ . 56 

1. యార్భట. 



నాగదియవు రాణ ము 11. 

వ. సటియు నొక గ్రానాయ || 57 

ఇ టీ ఇ గా జ్ ఇ స్ ఆన చ. ఫలములు ఏరిన శ్ర గనివాలకలిలలళొరి మంటి కో 

జిల గతిరాల గ ధాన్యములుజారినయంజలి జూచి నవ్వి త 
డుం 

తృలతతియందునించి మణిభాసి నిజోన్నత భాండపాలి కా 

ఏఎిలననమీక్షలేసె ఫలవికయిణీ మణిపొంగె వేడుకన్. 59 

తే. గ. [నమ జల ౭9 నలువునాధీరసతుల 

యంగుకంబులుగొని కదం బా గసీమ 

సొగసుగానిల్సి హరి ముద్దు మొగము జూపె 

జగనమలర( దత్సటంబులు యుగుడ నాన. 39 

ఇగో ఇ 2 ఇ ఇ జ ఇ” ! జ వ ఈ యింగినలరుం బయోదంబుగా ముఖియును. ($() 

తే. గీ. 'చింతయితుల [బహ్మోది సిద్దమౌని 
బహుతవః (పార్థనీయ తిపాద్విభూతి 

నతతసొలభ్య సౌశీల్య శ క్రిచూవి 

మెచ్చి యిచ్చి; మహోన్నతి నెచ్చుపజిచె. 61 

ఎ. వలపు కుప్పలుగాక వలిచన్నులాయివి 

యోహో యటంచు నోరూరి యూరి 

గండు మీలగు గాక కలికి కన్నులెయివి 

యోహోయటంచు నోరూరి యూరి 

యెనరు నుధల్లాక నునుబభ్బు_లాయివి 

యోహోయటంచు నోరూరి యూరి 

హెమవల్రరిగాక యిది మృదులాంగమా 

యోహోయటంచు నోరూరి యూరి 

తే. గీ. చటుల యమునాతరంగిణీ తటనికుంజ 

కుటకుటీరాంతరంబుల( గొన్ని నాళ్ళు 

రాధతో( గూడి విహరించె రతికళ|త 

గురుః డు సింధునుతా మనోహరుడు గురు. డు. లి 

గ నా కారా మ కాలాల దయు. cm 

1. చింతయింతికి. 
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afin 

తే. దీ, 

ef» 

నారదీియపు రాణము 

1జారుపయ్యెదయు నొయారి చూపుల ముగ్గ 

భావంబు మెరయించు భాషణములు 

కలయికలోని (పాగల్భ్యంబు వింతలౌ 

సింగారములు ముద్దు చిల్కునవ్వు 

గుబ్బలు చెన్క_నుల్కు_చు( దానెపైకొను 

నంగాంగనంగ తాలింగనములు 

కంకణ మంజీర కాంచికా కింకిణీ 

రవమొప్పు నొక మిటారంపు నడవు 

సిగ్గు సొగనును మురిపెంబు సీరియు వలపు( 

[గుమ్మ రాచంగరాధతో( గూడిమెల6 గ 

నఖిల మోహాంతరాతీతు( డై నశౌరి 
వన్నె యమునాతటీవనవాటికలను. 

తానె పన్నీటితో( దపకొత్తు కస్తూరి 
బొట్టు వింతగ ఫాలమున నమర్చు. 

దాన నెత్తావి వింతగ నెర్చి కట్టిన 

పూదండ లవుడు కొప్పున భటించు( 

దానె కటాణి ముత్యాలు (గుచ్చినవట్లు 
రు (a) 

రవిక చన్ను లమించ 5 సవవద్రదించు. 

దానె కర్ఫూరయు క్ర పటీర రనమున', 

దళుకు( జెక్కులను బ[తములు[ వాయు 

ధవళదిర్హ విశాల న్యెతములయందు 

శ్రీలు మెరయంగ నంజన రఖదిద్వ! 

దావి వెదజల్లు పుక్కిట తమ్మలంబు 

నోరు నిండించు నావూత నారితానె, 

ఇవ్విధంబున. 

తీరని మమతల యమునా 

తీరనికుంజముల వింత తీరనిపించెన్ 

వారక రాధామాదవ 

సార కళాకేళి కుతుక సారన్యంబుల్ . 

1. చాగు పయ్యెద. 

£. నలదండలపుడుకొప్పున. 

లీ. రవికెచన్నుల మించనలవరించు. 

రని 

64 

గరి 

66 
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తే. గీ. 

నారదియవురాణము 

[(వజసతులందబు దివిజ 

(వజసతులన్మించి మోహవశ చి త్రములకా 

భజనముసేయ నతడు డిం 

భ జనముతో నాల6 గాచె మధుదిపుం డచటన్. 

నందాదులు నకల శతా 

నందాదులు మెచ్చ నాదినారాయణు( డా 

నందాదులతో ననకన 

నందనముఖ్యులు భజింప నయము వహించెన్. 

బృందావనమున నా|శిత 

బృందావన నీలు. డహితభఖేదకుండా గో 

విందు( డు సజ్జనర తా 

విందుడు రాజత్సదారవిందు( డు వెలసెన్. 

ధీరత్యము శూరత్వము 

దారత్వము కోభనావతారత్యము గం 

ఖీరత్వము సారత్వము 
పారత్యము నెంచ గోపవాలు. డు నొంచఛెన్. 

13 

67 

G9 

70 

అంత నిందోత్సవంబు సేయక యొక. నాండనర్షళ దుర్గా మహోత్సవ 

మొనర్ప నిం|దుండు కనలి ఘన ఘనాఘనంబుల నియోగించిన. 71 

తొలుదొల్త తోనవాతూలంబులుతాల 

శై లజాల విదారి శ్రి విసరె 

నంతట దిశల గాఢాంధకారముగ ప్పె 

తఅచు( (గొమ్మెజు(గులు మెఅ సెనపుడు 

ఘనమై నెర సెం గీటకర్పట [గామని 
మ్నోన్నతైక్యము గల్లునురక రాశి 

యఖిల లోకంబులు నందంద కంవింవ 

నమితార్భటుల గర్డితములు నిగిడె 

ఘోర ధారాళ ఘన శిలాధార మోలి 

ఘోషజన ఘోష భీషణోత్క_ర్గ మొదవ 
ఘోర రవముగం గురినె దిక్కు హరమదర( 
జెదరె భూచర ఖేచర శ్రేణియంత. 72 
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తే, గీ. 

ఆ.వె. 

నారదీయవురాణము 

రీ కషషుతు గోవరనంబునెతుట (్రకృష్ట్షుయు (౧ రె నెత్తు 

అప్పుడు నందాదులు. 73 

ఆర్త్రతాణ పరాయణ 

మూ ర్రీభవ దఖిలధర్మ మునిజనవరదా 

గీర్తించెద మఖిలనాధ : కృష్ణ ! ముకుందా. 74 

వర్షభయంబు( జెందిన మమ్ము రక్షంపు మని (ప్రార్థించిన గోపాల నేఖ 

రండు గోవర్ధనం బొకవేల నె తెనపుడు. 75 

వజపంజర ముననున్న వాని( గాంచి 

గోప గోవత్స గోవికా గోగణములు 
విన్మయమునొందె గీర్వాణ విభుండు మజియు? 

బూనియా కొండవై జాలవాన గురినె. 76 

కరుణ( (బోచె శారి కసుగందకుండ నా 

ధేను వితతి గోపనూను తతుల 
నమృత 'యుజుల( జేసె నావేళ నిజశ క్తి 

నేమిసేయ జాల. డీశ్వరుండు. 77 

“ఉఫ్”'అని తానూ6 ద నుండునేమింటి వై( 

బుష్క._లా వ ర్రకాంభోధరములు 

కట్టి వేయ(గలే(డె గదిసి దామెన తాళ్ళ 

నదలించి వర్ణన్యు నై ననవుడె 

ఒక విడికిటిలోన నునువ నోవ(డె యని 

వార్యంబులగు శిలావర్ష తతుల 

నెలమి( బుక్కి_టిలోన నిలుప6 జాలండె ఘోర 

వారి ధార్మోగ |పవాహములను 

. జితముగ నమ్మ హాత్ము ండు సేయు మహిమ 

లెన్ని లేవెన్ని. గల్పింవ. డెన్ని నిలువ 

డెన్ని మాయింప6 డెలు( గనివెన్ని చూవ' 

డతనికి నసాధ్య మెయ్యదియైనం గలదె. 78 

1. భుజులంజేనె. 



వ, 

(గ 

తే. గీ, 

ఆ,వె. 

జ న్ జ ఇఒ ఖలీ 

నారి దినుసు రాణ ము 

అలచుట్టు గట్టుచే నాగుణనిథ 

''యాలమందరు దొడ్డి యమర్చలండె 

రనక్షాది యామెటి ఘనశేలి పాలు? గం 

తులకును దిబ్బగా నిలువలే(డె 

హిమశె ల రాజంబు నీదొర నేర్పున, 

టసనుల కట్టుగ( గేల. బట్టలే(డె 

ఏంధ్యంటబు సీదంట వఏీక్షించి కడువింత 

బంతి సేయ(గలేండె బాహువటిమ 

వేల సీకొండయెత్తుట వింతయగున 

యనుచు దను నర్వఖేచర యక్షసిద్ధ 
సాధ్య విద్యాధరాదులు నన్నుతింప 

రీల మెరయించెనవుడు గోపాలవరుండు. 

15 

T9 

అప్పు డిం దుండు భీతింటొంది యాకృష్టునకు మొక్కి. యిట్టని 

ఐనుతింబె. 

సీవా(డను నీవా(డను 

సీవా(డను నాకుదిక్కు. నీవేతం| డీ: 

కావక మానితెమును లో 

కావక శరణన్నకల్మషాత్ములనై నన్. 

మదవరాధములై న సన్మహిమ' గాతు 

మదవరాధము( గావవే మాధవహరి । 

కృష్ణ : గోవింద! వైకుంఠ ! కేశవ ; మధు 

సూదన : మురారి! చకకి | యచ్యుత ! ముకుంద. 

జయయు పేం [ద | కృష్ణ శౌరి! నారాయణ! 

జయపురాణపురుష | చక్రహ స్త ! 

జయపరేశ ! ఈశ : స్వామి : జగన్నాథ : 

జయరమాకళ త ! జయపవి। 
అ 

అని నుతించిన, 

దరహాస చం|దికారన 

భరమున నురరాజు తాపభయములణంచెన్ 

శరణాగత వత్సలు( డా 

హరి గోపకు లంది' రద్భుతానందంబుల్. 

S10 

ర 

62 

ర్ 

64 

గిరి 
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తే. గీ. 

నారదీయపురాణము 

అంత. 56 

. కాళియ ఫణిపతి గరళ 

జ్యాలాపాళీ విలోల జలజా పనుతా 

కూలంకష జల మానుచు 

నోలిన్ గోవితతిమూర్చ నొందినయంతన్. ర్ 

కృష్ణుం డొక్కక దంబ భూజంబెక్కి యమునా హదంబులోనురికి. రద 

తాండవము! జూవె కాళియ 

చండ ఫణా మండలమున శౌరి యఖండో 

ద్దండ మహాద్భుతచారీ 

పాండిత్య విశాల తాళవద్ధతి మెజయన్ . 59 

అప్పుడు. | 90 

బాహుమూలంబుల( బసిండి తళ్కులు (గమ్మ 

బిగువు కుప్పసములం దగటు' సేయ. 

బయ్యెదల్ జాజిన. బాలిండ్ల నలువంక 

జడివట్ట మెజు( గుల జళ్ళుగురియ( 

గలికికన్నుల వాలు కలువ పూవుల చాలు 

వెళకించి యొకవింత నలుపు నీన 
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గంగా సరస్వతీ తుంగభ|దాయము 

నా కవేరనుతా వీనాకినీ శ 

రావతీ సింధు గోదావరి గోమతి 

కృష్ణ వేణ్యా గండకీ మలావ 

హారిణి చంద భాగాలక చర్మణ్వ 

త్రీ నర్మదా బాసుదానదీ శ 

త దుఫేనా విపాట్తావి వయోష్టి వ 
య £8 (పవాహములు మిన్నందివేగ( 

A. దద్దయును బొంగుచును విటతాటములగు 

తటజకుట జముల్విచికా పటలి( దేల 

దశదిశాచ క నిమ్నాన్నత న్థలంబు 

లేక మైయుండ నిండెసమిద్ద మహిమ. 

. (దోచిన్మారుతము. 
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120 



22 నారదియపు రాణము 

తే. గీ. కులికెనొకసిరి యూధికా కుటజనీవ 

°™ 

కెతకి కుసుమములు |పభూత మహిమ 

మొనసి ఘనతర వనదుర్గముల దళంబు 

లేర్పడ ఘనుండు మన్నించె హెచ్చుగా. 

అప్పుడు. 

మురళీనాదము చేసెను 

హరి హరిణి మానసంబు లానందకళా 

భరణీ భ వభృతివద్యయ 

శరణీ భవదమృతసార సాగరములుగన్. 

అంత. 

పొదల నరవిందసంపద 

కదలె( దటిల్లతలవేశకాశజలక్ష్ముల్ 

మెదలె, మరాళ గణములకు 

వదలెంగడు మానసాధివాన (పెమల్. 

అ|భముల్ వెల వెల నయ బంకంబిం కే 

'నమ్ముల నెరితప్పె నభముతనరె 

తారలు మెజుసె జ్యోత్స్నా పూరములుపొంగె( 

గలమ సన్యము పక్క కణిశమయ్యె( 

గనుపట్రై సైకతో త్మరము నదుల్ (నుక్కె 

వృషభముల్ మ త్రిల్లె విరినెన ప 

పర్ణముల్ సొంపారె బాణాసినంబులు 

ఘటజు పెంపున నీట( గలంకదిరె. 

జాతకంబుల యామని జాజితార 

నలబలాకల సంభమం బాశ లెల్ల, 

జాల దీవించె రాజహంస గతినెరచె 

ధరణి శరదాగమము వింత నరణి( జెలంగ. 

కేం నములు = నెమళ్ళు. 

2 త్చ్నాన పూరము పొం7. 
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125 
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రో 

తే. గీ. 

నారదీయవురాణము 23 

అప్పుడు. 127 

అవతంసాంచితనవ్య పుష్పములు నొయ్యారంపు(జూపుల్ | తిభం 

గి విచితాంగము వీంఛలాంభనము నాకిర్ణాంబుద చ్చాయయున్ 

నవలావణ్యముగల్లి గోపరుండు నానా రూప గాంధర్వతా 

నవితానంబులచే ననన్యనుకరానందం బొనర్చెందగన్ . 128 

తదనంతరంబున. 129 

వినరె( జల్రగాలి ఏగ నంభోజంబు 

లా హనంతి మీదనయ్యె. (బేమ 

నవని వై హనంతియగు నాతి యింపయ్య 

మహిమతో పొమాగమంబు మెఅసె. 190 

మొనసి మధ్యాహ్న పర్యంతమును సమ్మగ 

తుహినముం[దొక్కవెగ మద్భుత బలంబు 

'హెచ్చహయములు రవిరథం వీడ్చుకతన 
నహరహస్ఫూ ర్తి గనుసన్న మయ్యెనవుడు. 181 

గిరిశ్చుంగ్యాగ గుహానివాసియగుచున్ (గీడించు గోపాల కో 

త్రరయుక్తుండగు నయ్యదూ త్రము(డు నాద[బహ్హ మూలంబునన్ 

బర మంటబై. జగదద్భుతంబయి సుధా పానోపమంబై తగన్ 

మురశీనాద మొనర్చె( దత్సురభు లామోదంబుతో ( జొక్క(గన్. 198 

ఒక్కూనా. డు శౌరి గోపకయుక్తుండయి విహదించుచు( దత్సమీపంబున 

యుషులు యజ్ఞంబు సయ, దద్దిక్షేతపత్నుల నన్నంబువే(డిన నానతులు 

పొంగి. 1899 

కలమాన్నంబున పూపనూపములు యోగ్యంబౌ నఏనాజ్యముల్ 

ఫలముల్ జీరక ఖండహింగు మరిచ [పాయంబులౌ కాయగూ 

రలు వచ్చళ్ళు రసాయనంబులును శీర స్ఫారసీరంబు చె 

క్కు.లు దధ్యాదులు నింపుగా నొన(గి రా గోపాలక (శేణికిన్. 184 

అప్పుడా యన్నంబు గోపాలకులుం దానును భుబియించి యా హరిని 

మన్నించిన యంతరంగంబులం [బమోదాంకురంబులు మొలవనా దీక్నై 

తాంగనలు నిజనివానంబులకుం జనిర ప్పుడు. 195 



నారదీయపురాణము 

వనసంతాగమము 

అంతధరి। తి(!జై | తకుసుమాయుధ య్మాతు(డువై తుండొప్పె శ్రీ 

కాంత వనాంత భాసర వికన్యర నూన మరందపాన వి 

[శాంతి విజృంభిత భమర రుంకృతిగాన విధాన సంభ మా 

కాంత ఘన్నపమోద గుణరాజిత భోగివరెణ్య మితు(డై. 186 

మావి చిగురాకు డాలను 

కాపిరి గనుపట్టై నపుడు ఘనవనసీమన్ 

దావి విగితేనె వానలు 

వావిరి సిఃక6గురియునన: గ వాసిదలిర్చన్. 18 

. పంచశరు(డుబ్బ(గా జర్దవటములూడ్చి 

సన్న కావులు పూనిన సతుల బోలి 

పండుటాకు గముల్ రాల( బర( గునరుణ 

కినలముల నవవల్లరీ విసరమమరె. 188 

. పోకు కియ నడ్డ మై యవి పొంతవం క్రి 

యమర భయమందు( బాంధమృగాశళి(బట్ట( 

దల. చివై చెనొ వువ్వులవలమనోజు( 

డన: గ |గొవ్విరి జొంపముల్ పనితనర్చె. 139 

కలయంగ( బర్వు చీ( కటి *మాకుగమి చాయ 

యనత ఘనాఘన ఘన తనీన, 

బల్హవ దళపుష్పపటు లిఖాకలాపమా 

ఖండల చాపంబు దండిచూప 

పక్వములై రాలు ఫలములచాలు డా 

లిందగోపమ్ముల యెమ్మె( గూర్చు 

గొదమ చిల్క_లు రాయః జెదరిన యా కోర 

కంబులు వడగండ్ల “వడపొనర్చ. 

గేం చె[త కుసుమాయుధ. 

9 [మోక గమి. 

లె. ఛాక్ళ_లాప. 

4. యతికుదురుట లేదు. 
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న 

న్ా 
ర ళ్ 

నాం దియవు రాణము 25 

యుత చంచలిక (పకాంత 

ముయముల వాగునెరవ 

జనము సన్నుతి "సయంగ వనము తేనె 
ననా వాన గురిసిన మోదము శానిబెరణ. {40 

ఇట్టు గక లామోదకరంబై. వ్రుష్ప పరాగ రాగా కాంత వనాంతంటగు 

వసంతంబు విజృంభించుటయు నాకృష్టుండు గోపికా కలావంబులతోడ 

బృందావనంబు( బచేశించెనప్పుడు || 141 

పుల పుపొడి (పోపులస్ మివుల దగు మరుమా 

వుల నునుబల్కుల దీవుల 

దెలివిరిగమి తావులన్ 'నరీతతియెన(గెన్ ॥ 142 

మాగిన పండ్లకు? దేనెల( 

దో(గిన నురువిండ్ల కును మృదుల సుమగంధం 

దాగిన వౌదరిండ్రకు. దమి 

యూన తుమ్మెదలకున్ బమోదంటబొదవెన్ || 148 

చిగురులు చిదిమినదగు కేలుకెంకాయ ర 
Ta ఇ 

సల్రవన్పూర్తుల! దాదుకొల్ప', 
గొ అణాల 

లేటలు బుపుగలు గోసిన నవ్వుల 

(పకట |వనూన వై భవమునిల్స( 

దేటుల' జో విన నీటులా చూపులు 

తుమ్మెద బారులు (గమ్మ, జేయ 

ఘనసుమన స్తబకంబులు [దుంచిన; 

గుచకాంతి [కొవ్విరి గుత్తులునువ 

తే. గీ. వన రమా పైక గావంబు వన్నె గాంచి 

సరసన మాధవు( డామోద గరిమ మెజయ 

వంజుల మరంద బృందాంక కుంజతతుల 

హి విహరించి గోప కన్యాచయంబు ॥ | 44 
క pr 

1. నతీతతి యొనం గె. 

వి కముమూ:గన 
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మ. కుచముల్ నిక్కగ6 గత్యమూలముల తళుల్ మించ(గా లోచన 

(పచుర శ్రీపయి. గమ్మ( బోకముడిజారన్ చితమైనూక్ష్మమ 

ధ్యచలత్వం బమరన్ విరుల్చిదిమెసొంపౌ తీవచేవంచి యొ 

క్క చకోరాశి మరందలోలదలిషుంకారంబు తోరంబుగన్. 

(రగడ) 

ఉవిద పొదలెనోహోయెలమావులు 

రవలిచేసె వలిరాయనిమావులు 

వంత మటవ చెలి పజ్జన మెదలకు 

నింత జశుక( దగునే తుమ్మెదలకు( 

[గొవ్వున న నాలతకుంటో నేటికి 

జవ్వని యలరులు చాలున్నే టిః 

మానిని యేమి(క మదిలో (గుందము 

తో నీచేతికి డొరకెం గందము 

వలదుతేనియల వానలనానకు 

కలికియెలయుల్క_వెమరునానకు 

తమ్మె దెమ్మెరలు కమ్మని తావుల 

మమ్మి (క విడువకుమా యీతావుల( 

గలిగదు రంభల కపవురవు( బలుకులు 

వెలసె గండు. గోవెల గమిపలుకులు 

తరుణి పొగడగా( దగియవనాంతము 

ధర. గడు. బొగడందగియె వసంతము 

కినుకలేక చొక్కితివవరాళికి 
నెననె ననమనుతి యీ జవరాలికి 

అరిది చిగురు చాయలు దగు( బొదలకు 

గుణుచ నడల నిక్కులచే( బొదలకు 

వెలసెను జెవినుమ విరచిత హారము 

కలిగెనె చెలువకు( గలిత విహారము 

సొంపొదవెన్ నీ సొమ్ముల కెంపుల 

గుండ గుమోదుగు [కొవ్విరి కెంపుల 

బాగమరెన్ సతి పతకము పచ్చల 

సోగతీగెగమి దొప్పుడు పచ్చల 

కలితెందిందిరకచయౌరాయని 

తెలివి నుతింపంగదే వలరాయని 

145 
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నెమ్మె మెజయననునె యలవాటున, 

గొమ్మలచే సుమగుచ్చము వాటున 

మది చెదరకు నతి మరునసి వారికి 

మదవతు లాడిన మాటల వారికి 

హరిణ విలోచన యనుపమ రాగము 

పొరి( బొరి నిలిచెం బుష్ప వరాగము 
జగములు మెచ్చని శాఖల చాయల 

నిగిడిన పుప్పొడి నిద్దవు( జాయల 

నని సర సోక్ష్తుల నందజ నాడుచు 

వినుత లాస్యముల వెలయగ నాడుచు, 

జెలువలు మెరసిన శృంగారంబున( 

జెలువానిరి తను శృంగారంబున. 146 

తద్యనీ కేళీ పరి శాంతలై. యున్న కాంతలుం దానును జం|కీడ లొన 

రింపంబూసి యమున డా సెనప్పుడు. 147 

. శ్యామనిన పుతి, దగిలి మా స్వామిమమ్ము 

విడుచునోయని భయమున వెల:దులతని 

కరములంగుళఖులును మెను కటియుగమును 

బాహువులు మూపు వదలక పట్టిర వుడు. 145 

అంతకు మున్న భూషణాదులు తత్రటంబునంబెట్టి చదురుకావులు ధరి 

యించి కనకమయ శృంగంబులు కరంబులవహించి రత్నమయ సోపా 

నంబుల వెంబడి నొయ్యన హరి తోడంజని యమునా|హదంబు( జొచ్చి 

రృష్ణభుజ శాఖలంటోయి తదీయోత్తుంగ తరంగంబుల విహరించుచు( 

గాంతానిచయం బన్యోన్య కుచకచంబులు గురులు చేసి వాసిగా. బుప్పొ 

డులు (గమ్ము తమ్మి రేకులచాలు తేనెజాలు కొనంగువ్పిన జక్కవల 

కవల తుమ్మెదల పొదుల యరులవై వం దొడంగి రవినముల్లోల కల్లోల 

పాలికా సంచల తృద్మాంతరాళ చకవాక చంచరీకంబులు కడకుం 

జనియె. కొమ్మలు చిమ్మిన (గోవులం జిమ్మి న మకరందంబునగాంతా 

కరత్షి ప్త మృణాళంబులును నంగనల యధరంబుల బావుఎువులవైనంటి 

నిజాప్త భావంబు వెలయించె నోయన మెరసెన్ గృష్షు(డు గోపికలు 

|. కొమ్ములు. 
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ల శ్ 

తే. గీ. 

నారదియపురాణము 

చల్లిన సన కలశకుంకు మారుణోదకంబులు [గమ్మ ధాతుమయ నిర్భ 

రాంబు ర క్షంబగు నంజనాచలంబు డంబు వహించె. ఇట్లు బహువిధ 

జల, కీడలు గావించి తత్కెాలి చాలించి తతటంబునకుం జనుదెంచి 

చలువలుగట్టి చితమణి భూషణంబులు ధరియించి శీతల కునుమ 

మాల్యంబులు సవరించి యుచిత విహారంబుల వెఅయుచు నుండి 

రంత, 149 

. కృష్ణుం డన్నది గోవికా కేళిపరత 

నోలల్రాడంగ: జూచి నోరూరి యటుల 

పద్మినులతోడ గూడి యప్పాటన పర 

జలధి. జేరిన కె వడిం జనియె నిను. డు. 150 
జా 

అట్టు పద్మాప్తు( డపరాబ్దియందు( గుంగొ 

నతని వెనుచను నవ్య రక్తాబ్ద లక్ష్మ 

వోలె సంధ్యారుణ పభా లీలమెజ సె 

గగన రుంభింద సింధూర కలన వొసంగ. 151 

అపరవారాళి( గనరె తనద్భుతముగ( 

దరణి ముని( గిన తద్వనుతతులుదొర క 

తేజము వహించె నవు డన్నిదిక్కులందు 
హెతిమంతుండు జగ మెల్ల నెన్నికొన(గ. 152 

ఆకాశ గంగా జలాంతరమ్ము లయందు( 

గొమరారు ఫేన ఖండములనంగ 

నభగజంబు దివ్య విమాన వితతివా 

రకరాయరాలు హిమాంబులన6 గ 

నర్కుండు చెరగొని యపర్శాది విడువంగ 

వచ్చిన నవకైరవంబులన గ 

నలరు విల్తుండు సవ్యాప సవ్యముల ల 

క్ష్యము వేయు కుంద బాణములనంగ 

సమయమిషఘన ఖర కరస్వామి విద? 
తాంధకార గజేం[ద కుంభాంతరాళ 

కీర్యమాణ సమగమౌకి కములన(గ( 

దారలుదయించె రుచిరబితారులగుచు. 159 
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(గ 
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. వె. 

నారదీయ పు రాణాము 

జనులో హోయనియద్భుతాబ్దిమును(గన్ సాయాహ్న రాముండుతా 

దినలంకాధి వునాభికుండలి  సముద్దీపామృత।శేణి వ 
(తినికాయోద్ధతితెచ్చి నిల్పెనన _ నెంతేం బొల్బెంబూర్వాదికె 
వనజాతారిర భాంగనామఖగగర్భధ్యంసియె యంతటన్. 

పురుషో త్సంసు(డు నేండు 'త ద్వజ వధూవుంజానురాగంబు తో, 
ఒజర(గ౧న మోహము మించమత్సుత(దలం పండంచుదుగ్ధాబ్బి ని 

ర్భరభ కిన్ జనుదెంచి తత్ప్సదమువె (వాలెంగదా యన్ని వి 

స్పురణం జందిక కాయజాస్త్రనుమన; పుంజంబుతోడందగేన్. 

మధురాక్ళలితో ముర 

మథభురనసుధానవధి గానమంజిమయుతు(డౌ 

నధునాతన విధునాతని 

నధిగత పరమార్థలై యొయారము మెజయన్. 

సేవించి గోపికలిట్టనిరి. 

గోపికావి హారము 

క వంతము లీగానము 

లివలుకీకళల బెళుకు లీవింతల మే 

తీ పొలుపులు నీకేతగు 

గోపాలక నిన్ను భక్తి. గొల్చెద మింకన్ 

వార వట్టిన( గాకతీరు నేమైకాంక 

యధరామృతము బిహ్ష్మనానుకొనిన( 

దనువు లొక్క_టిగాక తలకొనునేత్ళ ప్రి 
కులుకు గుబ్బలి [(గుచ్చుకొనినమాత 

గురి గళలంటన కర/( గకుండిన. గాక 

పారవశ్యంబు వై( బడిన( గలదె 

యనిమషముగ6 జూప లామతించినం గాక 

బెళకించి చూచిన( |బమయగునె 
తలంచి తలంచి విలిచి విలిచి నీ పదములు _ 

గొలిచి గొలిచి చాల నలసీ యలసి 

(మొక్కి [మొక్కి చొక్కి. చొక్కి- నీ శుభమూ ర్తి 
గాంచికాంచి మనుట కలిమి బలిమి. 

రేం త్మద్వత వధూపుంజ. 
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155 
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159 
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నారదీయపురాణము 

నిను. జూడని చూపేటికి 

నిను బొగడని జిహ్వయెల సీ దాస్యము "సే 

యని (బతుకేటికి నిత్యము 

నిను( గొల్వని జన్మయెల సీరజనయనా. 

అసి పలికి, 

సొగసుగా వింఛంబు దిగిచి కొప్పుననున్న 

యలరు దండలు సిగ నలమియలమి 

బెడ(గొప్పరవికెపె6 దొడిగించి కడుసొంపు 

గులుకు సింగారముల్ కూర్చి కూర్చి 

తళుకు బంగరుచీర ! గట్టించి గళమున 

నవరత్న హోారముల్ 2 వైచివెచి 

పూనిక మురళిక పూరింతు మనుచు రం 

(ధాంతరం టొక వింత యాని యాని 

యాలవీవు మగలమేమయనుచు. దమకు 

మగతనంబు లొనర్చుచు మలని మలని 

నంద నందను( డప్పు డానంద మంద 

మంద గమనలొనర్చి రమందరతులు. 

గుబ్బచన్ను ల( (గుమ్మి కుమ్మి వై చిననై న( 

దెరలక వెనువెంట దిరిగి తిరిగి 

బెళుకు పయ్యెదయును వీతాంబరంబును 

ముడిగొన(|బేమతో ముడిచి ముడిచి 
కన్నులు మూసిన గళగళ మందుచు 

దడబా(మా)టు పేరున నొడివి నొడివి 
కొప్పు నీడలనంటి కొన|వేళ్ళ మడమలు 

(దొక్కుచు సొబగున( దూలితూలి 

పాడుమన! బాడి వింతగా నాడుమనిన 

నాడి యచ్చోట నిల్వమయనిన నిల్చి 

యే(గుమన నెంగి యా మాకు లెక్కుమనిన 

160 
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1. యతి తప్పినది. 

9. యతి తప్పినది. 

వ్ ముడిసి ముడిసి 
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మనసెణి గి వయసెజటి.గి బా 

ల్సిన చూపులెజింగి వలపు సిరులెజి గి వధూ 

జనముల తోడన్ బృందా 

వనవంజుల కుంజ పుంజ వసతుల మెల. గన్. 164 

ఇట్టు మెల(గుచు ననెకదినంబులు విహరించి కృష్ణుండు గోపికల రతుల( 

గరం గించి యొక్కునా6 డు తిరోహితుండై న. 165 

కులిశాంకుళ వజధ్వజు 

జలజధను శ్చ[కకూర్మ చామర రేఖల్ 

గల యడుగుల చొప్పరయుచు, 

గలకంఠులు వెదకిరపుడు కంజదళాత్షున్. 166 

వావేణుస్వర మాధురీ నరణు లాహామౌ? వింఛాంకమౌ 

రావేదాంత శిఖావతంన వదసౌరభ్యం బయారే దయా 

శ్రీవాల్దభ్య మహో మహిమలా (శ్రీక్సష్ష కల్పదుమం 

జేవేళన్ ఫలియించునో మనలతో నేమేమి భాషించునో. 167 

అని. 168 

తే. గీ. తరులతాకుంజ ఖగ మృగ తతుల నడిగి 

ఆ. వె. 

గగన భూవారి వవన 1తేజోంతరముల 

నడిగి వేద శిధాగమ్యమైనయట్టి 

(బహ్మము' దలంచి కానక పద్మముఖులు. 169 

మోహనంతాపంబులం బొరలుచునున్న యప్పుడు సౌలభ్య సౌశీల్యాద్య 

నంత కల్యాణ గుణ పూర్చుండైన కృష్ణుండు కరుణాయ త్త చిత్తుండె 

యా గోపికలకు( దిత్యకంబై. నిలిచి. 170 

మొక్కి_కౌ (గిలించి ముద్దాడి వై( బడి 

తియ్య మోవిజాలు తేనెయిచ్చి 

పొదల: బొదల (పేమ టొదలిన కొంతల 

నందజనురమించి యాదరించె. 171 

1, యతి చింత్యము 



ర్న 

ఆ,వె. 

తే. గీ. 

నావదదీయవురాణము 

అంత నార్చిక గాధిక సామిక స్వరాంత రౌడువ షాడవ సంపూర్ణంబు 

అగు సప్రన్వరంబుల శుతిజాతి భేదంబులెటింగి మూర్చ నావిశేషంబున 

గామతయ రాగంబులు పరిసాధించి త త్తద్వేశానుసారంబున [గహ 

న్యాసంబులు పరిశీలించి మ।దకాది గీతంబులు విదారి [పమాణంబున 2A Tn 

న చతుర |శతిశ మిశతాళ విశేషంబుల( బాత కళాకళా కలాపంబు లుగ్గ 

డింపుడుమార్గదేశి వివిధంబులపాదకటిపార్శ్వ బాహుహ స్త వక్షద్వక్ష(2) 

(గీవాధరనానేకా (2) భూ శ్రవణ నేత్రాంచల్ల లాటి ిరోముఖి తత్ర 

రణంబుల సాంగిక సాత్విక మానసికాభినయంబుల మెటయించి భూత 

వ్యోమచారి (2) గతులజొక్కింపుచు నంగనాద్వయ మధ్యమాథవ, 

మాధవద్యయ మధ్యగాంగనా శోభితమండలంబై న రాసమండలంబునం 

గృష్ష గోవకన్యలు లాస్యంబు నలిపిర పుడు. 172 

ఒకతె చెక్కునొక్కి యొక్కతె ముద్దాడి 
యొకతె: గౌొగిలించి యొకతె మెచ్చి 

యొకతె కూ (తయిచ్చి యొక్క_తెమన్నించి 

రానకేలి గోపరత్న మలరె. 179 

కోటిసూర్య (పకాశు డై కోటి మదన 
కోమలోజ్ఞల మూ ర్తియె కోటి చంద 

కుభకళా  మోహనుండునై సౌంపుమెజయు 
నచ్యుతునిజూచి గోవకన్యాచయంబు. 174 

బహువిధ కిడల( గృష్టునితో నలరుచు నుండునంత. 175 

నందుండేకాపళి నుపవసించుట 

.. పతితక్రూర నిషాద కీటక మహా పావఘ్న మార్యస్తుతం 
బతిలోకం బనవద్య మ|పతిమ మాద్యంబై హికాముష్మిక 

స్థితి నిర్వాహక మ్మవత [ప్రళయ విచ్చెద| క్రియా మూలమా 

క్షితి నేకాదశియంచు( దానుపవసించెన్ నందు( డా నందియె. 176 

అంత ద్వాదశి నిమి త్రస్నానంబు సమయంబు నొనర్ప వరుణదూతలు 
నందునిం గొనిపోవ నిజ పభావంబున హరి మర లందెచ్చెనవుడు. 177 



CX 

తే. గీ, 

తే. గీ. 

నారి దీయవు రాణము 33 

లోకో త్రరు( డాహరినిజ 

లోకాభవ లోకధాతృ లోకబిడౌజో 

లోకాదులై న యుతమ 

లోకంబులు చూపె గోవ లోకంబునకున్. 178 

అంత 179 

నందాదులొకనా(డు నవోత్సవంబున 

నంబికావనమున కరిగి యా న 

రస్వతి నది |గుంకి రహితో నుమామహే 

శ్వరుల( బూజించి భూనురుల కెల్ల 

గో హిరణ్యాంబర కోటు లర్చించి య 

న్నమువెట్టి తా ముదకములు (దావి 

త ద్వతంబుననుండ దైవయోగంబున 

నందుని నజగరమందునుండి 

[మంగహరిదాని దుంపంబొసంగ నదియు. 

దాల్చె విద్యాధర త్వంబు దశ దిశాంత 

రాళ దే దీహ్యమాన విశాలమౌళి 

మాలికాలంకృత శ్రీల మహిమ మెఖని. 180 

ఇట్టు మెబిసి యేను నుదర్శనుండను విద్యాధరుండ. మదీయ పకా 
రంబు విన్నవించెదనని యిట్టనియె. 181 

అంగిరసులుకురూపులై యరుగుదేర( 
గాంచియె నవ్వ: దత్సాతకమున నజగ 

రంబవై యుండుమనిరి శావంబు దొల(గు 

ప్పి పదాబ్దంబు సో(కినమీదననిరి. 182 

మీకతంబున శాపవిముక్తుండ నై తినని విద్యాధరుండు యథేచ్చంబుగా. 

జనియె. 188 

రామకృష్ణులు వనరాజిలో నొకరేయి 

వెన్నెల గాయనవీన మధుర 

గానామృతము సోనకై వడి వెలయ గో 

పాంగనల్ పరవశ లైనవారి 

S-3 

1. చేదివ్యమాన (శీలమర మహిమ మెటుసి. 
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తే, 
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గీ, 

గీ. 

ళా 

నారదీయవురాణము 

శంఖచూడుండన. జాలుయ మషెశ్వర 

భటుడు దురట మదోద్భటు(డువచ్చి 
ఖు 

యోగబలంబున నుతర ంబునకు( దో 

శ్కానిపోవ హి కృష్ణ : గోవగుణ గ 

ఫరయను తత్సతుల విడిపించి శౌరి 

యిచట చొచ్చిన విడువక యీడ్చీ శారి 

పూని దృఢముష్టి( జెండాడి వాని మౌళి 

నున్న రత్న ంబులెల్ల నింహానికొనియి. 

ఇలు గాకొని యున్నంత 
ధు అ | 

వాహంబై ఖరధురవా 

ర్యాహంబై, కేశిదై త్యవర్యు డు రాద 

ద్దేహంబు ఐరిచె నిస్సం 

దేహంబునమింట సకల దివ్యులు పాగడన్. 

అంత 

వృషభాసుర బలమణ(చెళా 

వృషభాసుర బలము నిలిచె వినివేశితగో 

వృషభు( డు నంరశితగో 

వృషభు( డు హరిశౌర్య ధైర్య వీర్ణన్ఫూ ర్తిన్. 

అవికలహృదయులై యవి కళలంగొంద 

అవిపాలకత్వంబునంది కొంద 

రవిచారులై వనాభ్యంతర సీమల 

నాటలాడుచునున్న యపుడు చెరి 

మయతనూజుం డతిమాయావి యని మూర్తు 
లైన గోపాలుర నవహరించి 

గుహలోన నిది హత్తుకొన నొక శిలవైచి 
మరలి వచ్చిన జూచి మాధవుండు 

అభ అద ఇద హస్తముల బట్టి బిర బిర (దిప్పి యార్చి 

కొండ వైవేయ [వయ్యలై కూలెవా(6 డు 

కురిసె వింతగ మందార కుసుమవృష్టి 

తోయ నిధులుబ్బె దివ్య దుందుభులు[మో నె. 

184 

185 

186 

187 

188 

189 



వ, 

ఆ, వె. 
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అప్పుడు గోపాలకుల ఏడిపించి తెచ్చి యచ్చకి సుఖంబున్న యెడ. 190 

సారజ్ఞాన క్రశ్రాగుణై క ఖనియా క్యాఫల్లు(డకూరు( ణా 

త్మారాముం వొదింటేరి (మొక్కినది (బహ్మానందమున్ దెల్పు దృ 

జీ రేజంబుల వాషృముల్ దొరు(గ(గా నీరంధరోమాంచుండై 

వనజాతో దృవ ముఖ్యులు 

గననేరని నీదు పాదకంజాతములేC 

గని ధన్యు(డనై (తిన్ నా 

జననంబు ఫలించె(దం|డి: శౌరి! మురాగీ | 192 

స్వామి మీ కటాక్ష కామధేనువుగల్ల 
నేమి నంభవింవదీశ : దేవ 

తాంతరముల సాధనాంతరములును మం 

[తాంతర ములు నేల యరసిచూడ. 199 

అని నుతియించి రామకృష్ణులమధుర కుం దోడొ_నియే(గుచు యమునా 

తీరంబునందరుచ్చాయనమ్మ హాత్ముని నిలిపి య కూరుండు తద్యమునా 

జలంబులం గుంకినం దన్మధ్యంబున. 194 

అ|కూరు(డాు యమునాజలమున 

రామకృషుల(గాంచుట 
ల 

స్పటిక సీర దవర్జుల శ్యామవీత 

రుచిర పరిధానుల విచితరూవ తాళ 

గరుడ కెతనుల శుభ పకాళ నిధుల 

రామకృష్ణుల: గాంచె సారజ్ఞు( డతడు. 195 
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కాంచి యరుణాతి శోభనాతి కోమలాలి (పసన్నంబ్బులె యగణ్య లావణ్య 

[ప్రవాహ సనుత్సుల హల్ణక కింజల్క_ కాంతులు మొల్లంబె గనిక ధ్రై 

ననర ంజిల్లు పాదంబులును బాదంబులు భజియించు సురేం|దముఖ్యులకు 

నిజాంశ చృత చామరధ్వజ కులిశంబులు కృపచేసితిమని తెలిపినట్టు 

రాణించు తచ్చుభ 6ఖలును, నుధావయోధి విహరించు తటి(దదీయడిండిర 

ఖండ ంబులంటెననం జం|దఖండ సఖంబులై కరితయోగి మానస సుఖం 

బులగు నఖంబులును, నఖంబుల చెంగట బాదంబున వెడలి గంగ 

(పవహించునెడంగదలక నిలిచి కచ్చవ పోతంబులన రాణించు మీ( 

గాళ్ళును, మీ(గాళ్ళ పొంతవింతలై కాంతుల దొంతరలు మెజయ భనీభవ 

చ్చృంగార రసఘుటిక లగు గుల్భంబులును, గుల్భంబుల కేవలం 

గందర శర శరదిందీవరవుంఖంబుల యొప్పు గుప్పశించు మడమ 

లును, మడమలవె నూ (2) ధ్వని [పశుత మంజు మంజీర నీల పథా 

శలాకలోయన విజితమదన కాహళ శ్రీసంఘములై తనరు జంఘలును, 

జంఘల చెరికనమంద సౌందర్య నిధానంబు చూప (వాలిన ఖంజన 

ద్యయంబన జనంబులకు నానంద కరంబులెన జానువులును, జాను 

వుల మీదంబూచిన యతసీలతలు వెన(గొనిన యనంటులన నమరు 

నూరుద్యయంబును,నూరుద్యయోవరిభాగంబున లావణ్యశ్రీకి మృగమద 

పంకంబున వయ 8 కుంభకారుం డొనరించిన వరకుచకుంభ నిర్మాణ 

చ|క్రంబన ఘనంబగు జఘనంబును, జఘన్నాగంబున వింతసిలి నివ్వ 

టిలు పొన్నవువ్వు కళనవ్వుచు వల్పవ లతాంగి భృంగి మనోహరంబగు 

నాభికుహరంబును, నాభికుహరంబునంటి హరినూక్ష్మరూవ సంపత్క 

శాసామ్య లగ్నంబగు నవలగ్నంబును, నవలగ్న పొంతంబున+ దను 

కాంతి తరంగిణీ తరంగంబుల తెరంగున రంగైన వళితితయంబును, 

వళి తితయంబునకు నెదుట భూ నిశాసీమా విభాగద్యాతకంబె కవిత 

శృంగార రసకుల్యోల్లఖయగు రోమరేఖయును, రోమ రేఖంగదిసి 

యిందిరావిహారర త్న వితర్ద్షిక యై చిత భూషణకాంతి లక్షితంబగు 

వక్షంబును, వక్షంబునకు నిరువంక ల(గళిందనందనా హదమండలంబు 

నిజపదంబు సోశిన పుణ్య విశెషంబున నైక్యంబునొంద నిలిచి 

నట్టు మెజయు గ్రీవత్సంబును, గా(గల యల్లుండని కౌ(గలించిన రవి 

బింబంబు తెజంగున రాణించు చొక్కంబగు కౌస్తుభ మాణిక్యంబును, 

లశ్ష్మీ ధామం బునకుంజుట్టు( గట్టిన చితరత్నతోరణంబు ననుకరించు 

వై జయంతియును, శ్రీవత్స క్రాస్తుభ వైజయంతీ సన్ని ధానంబున 
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ంజితాత సీశాఖలనందగు బాహువులును, బాహు 

వరివెషం (శం) బు ననంజన్నా ది గిఖరంబులంబోలు నంనంబులును, 

నంసంబులండాసి విరజా ఘనీఘనిభవత్కళా ధురంధరయగు కంధర 

యును, గంధరోర ర్ధ్వసీమను హరిదీనకల్పకంబగుటకుందగ( గునుమ 

వల్పవ శ్రీలుల్లసిల్లు చందంబున మందస్మితాన్వితంబెన యధరంబును, 

నధరంబు పౌరువున భూనీశాశ్ళంగారావలోక నముకురంబులనం 

బకాశించు చెక్కు.లును, జెక్కులనుభయపార్శ్యంబుల సౌలభ్య 

సౌశీల్య వాత్సల్యాది గుణంబులంగలయది శ్రీ శ్రీయని చూపిన తెజం 

గునం బశంసించు (శ్రీకారద్య్వయంబున మకర కుండల మణిమండల 

(పభావూర్ణంబులగు కర్హంబులును, గర్హంబుల దండనఖండకరుణాకల్లో 

లినీ పుండరీకంబులనం జితంబులైన విశాల నేతంబులును, నేతం 

బుల నడుమ యౌవ్వన కర్షకుండు శృంగార రసననస్యంబు మొలిపించు 

టకు నేరువాకవాజంగోరువెటైనోయనందంగి గంధఫల  కళాచిక 

యగు నాసికయును, నాసిక యిరుచక్కి. హరి హరులేనేయని తాల్చిన 

శ్రార్థ వీనాకంబుల యట్లు రాణించు భూయుగంబును, భూ యుగంబు 

నెగువ ననుపమ కందర్చ ఫలకంబునుంబోలె లలిత క స్తూరికాతిలకం 

బగు నలికంబును, నలిక పభాన్వితం బె పంక జనాభాంక స్థిత పంకజ 

నివానినీ సందర్శనాగ తాక లంక పరిపూర్ణ శశాంకుండోయన నకల 

కళాసదనంబగు వదనంబునుం గలిగి చిత రత్న కిరీటంబు( దాల్చి 

హారకేయూర కంకణ ము[దికాకటిసూ[ త కనకాంబరాలంకృతుం డై సతీ 

జీవరత్నమయ సాలభంజికయో యన వివిధ మణిభూషణ భూషితయై 

కరుణా కటాక్ష సంరక్షిత సకలలోకయగు శ్రీకాంత మెజుంగ్రై కను 

పట్టి ఘనంబగు వ్మిగహంబునం జూపట్టు నప్పుడు. 196 

ధరణి నీశయు. గంకణధ్యనులు వెలయ! 

గరములనువై చు చామరా[గములు సోకి 

యిందు ధవళాతప్మతంబు నందు. జిందు 

నమృత బిందూత్కరంబు లంగమునం |గ్రమ్మ. 19 

న. మ అటట కులు అ చా యుల 

1. ధునింగని భవత్క ళా. 
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క. సనక సనందన ముఖ్యుల్ 

వినుతింవగ వివిధరత్న విరచిత సింహో 

సనమునను శేష శేషా 

శన నిత్యులుగొల్వ. గాం బసన్నత బేల నిక, 195 

వ, ఉన్న హారికిం [బణామంబాచరించి. 199 

తే గీ. మత్స్య కచ్చవ సూకర మనుజసింహ 

వామన భృగుకులజ రాఘవ బలభ|ద 

బుద్ద కలి హరిముకుంద భువననాథ 

దీనరక్షక నీవు నూ దిక్కునాకు. 2()() 

వ. అని య।కూరు! డచ్యుతు నుతియించి యమున వెల్వడివచ్చి రథంబున 

నున్న రామకృష్ణుల నవలోకించి కీ రించి సూర్యనందనయందు( దా( 

గనినయట్టి యద్భుతంబు విన్నవించి మధురాపుర [పాంతంబున రాఘ 

కృష్ణుల నందాదులతో నునిచి నిజగృహందునకుంజనియె. రామకృష్ణు 

లును మధురం |బవేశించి తత్పుర వీధిం జనునెడ. 201 

చ. కనక లతాంగి యోర్తు హరి. గన్గొని కెంవుల తళ్ళ్కు_జాలిచే( 

గొనుచును నే(గెబూను నెడంగూడక వడుకభర్మహర్మ్యమో 

హనశిఖరా[గ పీధులకు నా ర్తిని మూపునవాట్ల (బడ్డ వా 

రిని నమయంబునకా విడుతురే యమరీనమరీతిమానినుల్.* 902 

మ, కలకంఠీమణియోర్లు కృష్ణు డటు రాగాల జూచి గొవర్ధనా 

చలమీ వెత్తుట యెంతయెత్తు మివె నాచన్గొండలికైన నీ 

బలసంపత్తి యెణుంగవచ్చునని యొప్పకా బిల్చె నాతశళ్కు గు 

బ్బలు గాస్పింపం గ సౌధవీథి నిలిచె౯ బంగారు బొమ్మోయనకా 908 

వ. ఇట్లు వివిధ జ్వల నిజ చేష్టల నవలాలుచూడ నవలావణ్య ధాళ ధళ్యుం 

బుతో మధురాపుర మధ్యంబున "కె(గుచు. D204 

[నర్తను (పా). 
*ఈపద్యభావము విళశదముగాలేదు. 
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OK డుమదమున వీగం బడివాలు మడివాలు 

(తా ల్ 

0 లి ల EA 0 3 C ల (గ ౮ 2 న fe G ౬ Cd "I జ. 

ంనగములతోడ నరుగునపుడు. 205 (శ 

తమకు ధౌతవస్ర్రంబులడిగిన నీక దుర్భాషలాడిన యా ఖఇలుకా 

భంజించి తవ్వీథి మధ్యంబున నేంగుచు. 206 

పాయక మాలాకారుల( 

బాయక మన్నించి శౌరిబలు(డుం దానుకా 

బాయక వర్గముతో నిర 

పాయకళామహిమ మెణసీ పాటిలుచుండెకా. 207 

అంత. 208 

అను లేపనములు దెచ్చిన 

ఘనపాణిని కుబ్ద( గుజ్జుగాంచి పదమునళా 

దనువెల్డ మట్టియాయం 

గననాకక కుబ్ద( టోల(గా నొనరించెకా. 209 

వాసియెజి(గి యెపుడు వానుదేవు(డు దాని 

నాసి విరహ మర్మదాని( జేసె 

'శిలబునర్చుతోంఛ శిల జేయు నాఘను( 

డేమిసేయ నేర(డీ ధరితి. 910 

ఆవలను[గ చాపము మహాబలసనంవద( [దుంచి దానికిల౯ా 

గావలియున్న _ కాలభటకల్ప దురల్ప వికల్ప జల్ప లో 

కావళి నుగ్గుగాను రుచివివళిచేసె దురంత దుర్మదుల్ 

ధావన మాచరించి వనుధావన వీథులవెంట నేగంగకా 211 

(బ్రుకృష్ణుండు క ౦సుని సంహరించుట 

అంత, 212 

అపుడు సాయాహ్నశౌరి భావ్యతిశయమున 
దివన మల్దునితో. బోరి ధృతిజయించి 

తదురుగ రిక రక్త వ స్ర్రంబు( జించి 

కేరి యెగవైచె నన నంజ కెంపుదనరె. ౨19 

1. పాఠము అర్థవ ంతమ గాలేదు. 
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తే. గీ. పద్మినీ [పయుండయ్యు. జాపలము. బూని 

యిను (డు నిస్తేజు( డె రక్రుంకే నేమిచెప్ప 

నపర కాంతాశ. దిరిగిన యట్టివా(డు 

ధరణి వెలయునె యుద్దామ ధాముండైన. 214 

తే. గీ. మోర చాణూర మల్లో గ ఘోషళ 

నంబరంబెల్ల నట్లొనె యనుచు థా 

తఅచు వెండినీలలు తాచినట్టు 

తారకాజాల ముదయించె దట్టమగుచు. 2] 

క్రి 

వావి 

ళ్ళ 
య 

ofr దనుజారి కలహభోజన మహాధృతి సమా 
యాత ప్రహర్షి దెవర్షి యనంగ? 

జాణూర మురళికా సంచల ద్భేతాళ 

భర్త చిమ్మిన రౌవ్య పా|తమన(గ( 

గంనకిరఃక్షి పకాల దండంబున 

బెళకి నిక్కిన వజ మలయ మన 

జన్మదేశ స్పృహా నంధావదుదయా ది 

విశాంతి హరివాజి విభు(డనంగ( 

తే. గీ. గామినీ కాముకానీక క లితహృదయ 

కల్పితా నేక సంకల్ప కల్ప ళాఖి 

నిర్మలన్ఫూర్తి గకొని నిలిచెననంగ 

సిరి దనరె నప్పు డుదయించె నీతకరుండు. 216 

వ. అంత |వభాతం బగుటయు. 217 

క కెంజిగురు జొంపములతో 

మంజులరుచి దొరయు గుజ్జు మావియపోలెకా 

రంజిల్లె నుష్మకరు(డు న 

మంజన తేజంబుచేయ మాధవు. డలరెకా. 218 

వ. అప్పుడు కంనుం డొడ్డలగంబై యుండ రామకృష్ణులు యుద్ధ రంగాభి 

ముఖులై చనునెడ. 219 
గాజా 
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కువలయా దీడమౌ కువలయా పీడంబు 

మావంతు( డత్యంత మత్సరమున 

మావంతు! డప్పుడు మట్టింప( బూనిన 

దంతంబు వెణిీకి తద్దంతమ్ముగ 

శ క్రిగావించి యాశౌరి చాణూర ము 
ష్టైకుల ముష్టిహతి సంస్థీతుల( జేసి 

దరము పెంపున నిజోదరము భంగమునొంద.( 
గంను(డు గారి చికింసు( డగుచు 

దమకమున నుండ. బడ. (దోచి త్రగజయించి 

తల్లి దం|డుల( బూజించి ధన్యు( డైన 

యుగ సేనుని( బాదా[గ యుగసేను, 

జేసి పట్టంబుగ టై నూర్జితముగాగ. 220 

అంత నా కృష్ణుండు సాందివుని యొద్ద నకల విద్యా [పవిణుండై గురు 

దక్షిణ యొసంగెదనని విన్న వించిన(దద్దేశికుండు ప్రభానతిర్భంబున 

మునింగిపోయిన పుతులందిరుగం దెచ్చిన నదియ నాకు దక్షిణయని 

పార్థించిన. 22] 

పంచ జనాకృతిగల హరి 

పంచజనాఖ్య దైత్యు భంజించి విను. 

ర్శించి కయికొనియెంగరమున( 

జంచ|దుచి మించు పాంచజన్యమునంత కా. వవ 

బాణానన శరఖడ్లాది సాధన విచ్శితంబై న యరదంబెక్కి కమలనాభుం 

డతిరయంబున సంయమనీ పురంబుచేరి (బహ్మాండంబు పగులునట్టుగా 

బాంచజన్యంబు పూరించిన. 2బలై 

దండధరు( డంత(గని యు 

ద్దండ ధరొ ద్ధరణ బాహుదండునకు ముహు 

ర్హండానతి సేయుచు ది 

హ్మాండానతి దృశ్యమహిమ యపుడు నుతించెజా. 224 

నుతియించి వైవస్యతుం డొసంగినం గురువుుతుల నా హరి 

గురువునకిచ్చి. బిబి 
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UK 

UK 

నారదియవురాణను 

అతిమానుష మతిదివ్యం 

బతిలోకము నతివిచిత మతిగాథతరం 

మతని మహిమ మరయ నజనారాదుంవశ మె. 226 

అని యందజు నెన్నందగు నమ్మ హానుభావుం డొకనా( డుద్ద వునిం 

బిలిచి యేకాంతంబున నిట్టనియె. ఏఐ” 

తనువుం|బాణము దైవము 

దనువుకా హృదయంబు పరమత త్రము నేనే 

యని నమ్మి గోపకామిను 

అనఘా; యెమెరొ వారి నరయ(యగ వలయుకా. D2 

ఏ నమ్మిక గల వారల 

మానకరక్షింతు( జాల మన్నింతుననున్ 

మానవతుల( జూడని యా 

మానవతులకేమి కొజ(త మహితార్థంబుల్. ౨99 

అనియనిచిన నతండు నంద|వజంబునకరిగి నందునియింట నద్దినంబెల్ట 

నధివసించి, మటునా(డు గోపికలం బిలిపించి కృష్ణ సందేశంబు విని 

పించిన వారలలో' [బెఢథయగు గోవకన్యక యొక్కార్తు (పాంతభృంగం 

బుతో (గృష్టానురాగ ద్యోతకంబగు నర్థాంతరంబు వొడమనిట్టనియె.2లి0 

బృందావనాంతరా మందవంజుల మంజు 

కుంజఖీలా మనోరంజనంబు 

యమునాతరంగిణీ హదపుల హలక 
షి రా 

మధ్య సం[కిడా సమ[గ లీల 

వజ భామిసీమణి వపకరధమ్మిల్లా[గ 

కుంద సేవంతికా బృందక లన 

రాధావిలాసివీ రమణీయ మాలతీ 

చారు శయ్యా తలాస్పందనంబు 



రం 

౬ 

గీ. 

గీ. 

నారదీయపురాణము 

వాష్ MN శ మటలచితేనీవు మన్నించి మమత మించి 

నట్టనె బమయించి పంతగించి 

ఆని యివింఛంబునం బలికిన గోపిరల నూరడించి యుద్ధ వుండు 

వచ్చి మయుభురం జుటుకొని యదుర్కొన్న శౌరింజూచి యిటనియె 
ప్ ళు య 

Ya లో 

షయటు జరాసంధు కాలయపనుల జయించుట 
నెల 

దరము వహించినట్టి నిను. దప్పక కాచితి( బొమ్ము పొమ్ము థి 
me”) గ ఖ్ స జ జాని 

తర తరమైన నాదు విశిఖంబున కోరం; సీక్ర శ క్యయి 
శ శే న! నిరతము నీ మనంబు నవనీతమయంబు రణంటు కొంచెటు 

నురఖభులం గాయుటో మజచి చొక్కైన కంనునినేల1దోయుటో. 

కరుణించి విడిచితిగడకు నెగసము గూఢ 
మైన భావంబు నాంపొనె నాకు 

మందరాగ ధృతినందంబు సెందెద 

వొంటిగాడస నట లూన(దగునె 

అడుగులోననె మించి తడ( బడ: వేయుదు 

వరశూరుడన మించ: బాటియగునె 

ఘనమహోదభి పయోగర్వ్య వర్ధనుండవు 

సీ వవహార్యన్పూర్తి నెరవినావు 
నతుల|వతములు జెజిచితి జగములెబుగ 

భైచ్చకోటి నెదిర్చినమేర నిచట 
పూని నిల్చెదు విక్రమ న్ఫూర్తి మెజసి 
తవిలిమము( బోర( గెలువ నీ తరమె కృష్ష. 

సంధు 

శా నా. 

ఫ్రండు (పా 

. 234 

299 

296 



ల 

ey 

నారదియపురాణము 

అనిన గృమం డిట్లనియె. 287 
౭ లు 

. మాగథధు(డవుగాన మన్నించి నీవాడు 

పలుకులెల నాత్మ దల(వనింకడ( 

బాణభయములేదు |బతుకుము పోపొము & 
నిజపరాకమంబు నెరపనేం. 298 

అని వలుకనంత యాదవ మాగధవీరులు రోషంబున నన్యొన్యంబును 

రణంబటొనర్చునెడ. 299 

కరవాల శూల తోమరగదావట్టి స 

(పానముద్గర చాప వరనముఖ్య 

వివిధాయుధముల “నవ్వీరులొనర్చిరి 
రథికుండు రథికుండు పానధరు(డు 

[పానధరు(డు హా స్తిపకు(డు హో స్తిపకు(డు 

సాదియ సాదియు శక్తిచే హేశ్రి 
శ క్రి హెతియు( బరశ్ష్టధహస్తు(డును బర 

శ్వధ హస్తుండును బోరిశ కిచూవ 

. మ స్తబాహు పార్శ్వ హస్త పాదాగోరు 

చర్మమాంన రుధిర శల్య కళ 

కవచపట శిరస్త్ర కటక కిరిటాదు 

లాహవోర్వి( గప్పె నక్షణంబ. 240 

అంత నయ్యుద్ధ రంగస్థ లంబు రంగస్థలంబునుం బోలె(జటులాశిక లాస్య 

వర్షిత పతాకాది విన్యాసంబును, దరేడ కారణ్యంబునుంబోలె సుతీక్ష 

శరభంగ(పావి కలితంబును మేరుగిరి శృంగంబునుంబోలె గె రిక 

రక్ర నిర్భర తరంగంబును, సూర్యాస్తమయ సమయంబునుంటోలె విశ 

క లితాతప్మ తాణంబునునై జగదఘ్నర క్తవాహినులుంగలిగి శరపుంజం 

బులు నాట నుతానశాయులై భావి భీష్మాకారంబులుదాల్చు వీర వారం 

బును, (బగ్గిన ద్విరదంబులును _మొగ్గిన యరదంబులును విరిగిన భేరు 

లును గూలిన విరులును నర్తించు ఢాకినులును రణంబు కీదించు ద్దాక్రి 

నులుం గలిగి ఘోరంబయ్యె. మణియు నివ్విధంబునం దగు రణంబుల 

మాగధుండు పదియాణు మాజులు పోరి వీగి మజియు రణంబున 

కెదిరిన. 241 
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తే, 

తే. 

గీ. 

గీ, 

నారదీయవురాణము 

హలి వానిం దురమున నా 

హలావాళి( బట్టి వధింప౦బూననప్తుడు కృమ్హ్లుం 

డలఘుతర వయ భాషల 

వలదని వారింప( గార్యవశమున విడిచెన్. 

45 

242 

జరాసంధుండుయుద్ద సన్నద్దుండై యునృయెడ నారదుండుతెలిపిన. 24లి 

కాలయవను( డమిత కల్పిత రివునాయ 

కాలయవను( డంత( గంసవైరి 

పురము( జుట్టుకొనిన హరి నిరాయుధవృ త్తి 

నెదుట నిల్చి కడకు నేగునంత. 

తేజితాశ్వుమునెక్కి ధీరు.డై యాకాల 

యవనుండు చనుదేర నంటకుండ 

వాయువేగమున( బోవ(గ వాడు నేతేర 

నంత మనోవేగ మడర వెడలు 

వెడలు డగ్గరువానికడ నదృశ్యతనొందు 

నయ్యదృశ్యత మాని యార్చి పేర్చు 

వెబచునోయన నిల్చు విజీగిన యప్రే(గు 

నలసిన యట్టుండు నడలిదూరు 
నవుడె బయలెక్కు_ నగు( గేరు నరసిచూచు( 
గఠిన పాషాణ కుళశకంటకపరోహ 

కాపథంబున( గోమలకమలవి జిత 

చరణముల నడచుటకోర్చి చకధరు(డు. 

హరియొక నగంబు గుహదూరనంత వాడు 

గడిమి( జనుదెంచి కృష్ణుని. గానలేక 

యందు నిిదితు( డగు ముచికుందు( దా. కి 

భస్మమైపోయి శేచర్మవతతియలర. 

అంత. 

244 

245 
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247 
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నారి దెయపఫు రాణముం 

ఆజానుదాహు నీలాంబుద నిభదేహు( 

గౌస్తుభాభరణు లోకె కశరణు( 

దీతకౌశేయు( గంపిత మహో దెతేయు 

ధవళాబ్దనేతు ను త్తమచర్శితు 

మానితాఖండలు మణిమయ కుండలు 

సులలాటు వై ఢూర్య శుభకెరీటు 

భ క్షజనాహ్లాదు( బద్మజ నుతపాదు 

వెదాంతనుతలోలు విబుధశీలు 

తే. గీ. విశదమందస్మితముఖార విందవిందు 

ఆ, వె, 

సమధిగమ్య సమంచితాచార చారు 

వె జయంలిశుభ శ్రీనివాసు వాను 

దేవు. గృష్టుని ముదము సంధిల్ల(గాంచి 248 

నాతవః ఫలంబు నాభాగ్యదేవత 

నామనోరథంబు నాబలంబు 

నా మహోదయంబు నాపుణ్యసంపద 

యిటు లవించెననుచు నిచ్చనలరి. 249 

ఆ ముచికుందుం డిట్టనియె. దేవా! నేనిశ్యాకు కులనంభవుండ, మాంధాత 

పుతుండ, ముచికుందుండ, దవకార్యంబొనర్చి యలసి యిట ని[దించు 

చున్న వాడ, కంకరవితామహచ।క్రహ స్తెంద్రానలాగ్ని చం దనూర్యులలో 

నేఘనుండ వని యడిగిన. నే. గృష్ణుండ. నిన్నుం గృపాకటాక్న పీక 

ణంబున నీశ్నింవవచ్చిన చ|కధరుండ. ఇంక నొండు జన్మంబున 
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నకుహకోక్తుల మాధుర్య మందనుండు 

గళమునకు మెచ్చొసంగిన కరణిగాంగ. 

తల(|బాలువో సెం గృష్టుండు 

కలకంఠీమణికి ఖీష్మకన్యకకు( బయో 
జలధి సుధాకణములతో 

వెలువడి చనుదెంచు కమల విధమునందనరన్. 
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జాపి nm _—ా a] _ 

తె. గ. హరికి, దలజబాలువోసగె భొజ్యాలతాంగి 

డ్, 

తే. గీ. 

(౫ 

రాధథికాదరవింబ ధారాళతరను 

ధార సోన్మిశమోహౌెషధంబు నిగ్గు 

మించి తలకెక్కినను ఎడలించెనన(6గ. 

ఒప్పులకుప్ప రుక్మిణి సహోదరనేయములై న లాజలిం 

పొవృరమావప్తమూ ర్తి మదినుండగ వేల్చెం గృశానునందు మై. 

గె విసీలథూ మరుచికజ్జల నజ్జలబిందువారముల్ 

జివ్చిల తోచనాబ్దములచెంత జనుల్ [ప్రమదంబు నొంద(గన్ 

. మంజుమంబిర మాణిక్యపుంజకాంలి 

వాహినీమధ్యమున కరవనజ మత్స్య 

మకరరేఖలు వెలయ నళ్ళము వధూవ 
దమున మెట్టించె శౌరిచిత్తంబుగరంగ. 

విమల ళాల్యన్న మాజ్యాన్న వినముద్గ 

శర్క_రాపూవ ఫలరన క్షదదధి వ 

రంబు లానందముగ( [బమదంబుతో భు 

జించిరపుడు భూసుర (శేషఘ్టలచట. 

గోపాల మౌళియాత్మా 

రోపణ మగ్నికి ఘటించె రూఢింజై ద్య 
జ్మాపతి తేజః పావక 

పీవగిది హరింతుననుచు నెజింగించుగతిన్. 

ఏరల్ 
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పరర 

ఇవ్విధంబునం గల్యాణంబు పరిపూర్ణ ంబగుటయు నవ్వాను దేవుండు 

పమోదంబు వహింపుచు సకలోత్సవంబులు ననుభవించె నంత 

నొక్క_నా(డు. 

అఖిల విచిత వాద్యములు గాంధర్వ వి 

ద్యారూఢ వివిధ నృత్యములు భూను 

రాశీర్యచో ఘోష మఖిలదేశాగత 

రాజన్యమాన్యపర ౨పరలును 

గంధమాల్యోల్దోచకంబులు పుణ్య సా 

ధ్వీ-శుభగీతముల్ దివిజము క్ర 
కుసుమ వర్షంబులు గురుతరోద్దివిత 

కర దీపకోటులు గజతురంగ 
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Gb 

EG} గీ. 

ర్ 

ర్న 
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. గణము గొడుగులు టెక్కె_ముల్ శలితనుభటి 

వంది మాగధ జననుత వెభవంబు 

దనరు శోభన మంటపాంతరము నందు 

నసమమాణిక్య పేరీక నధివసించి. 

. వద్మమి[త (ప్రసా దలబ్ధన్యమంత 

కమణితో న తజిత్తురానమరుదద్ది 

నాలరత్నంబు రవియని సంశయంబు 

నపుడు దెలిసి మురాంతకుం డధిలషింవ, 

గి. బహుధనమునకు సీకయల్ప మతినె6 ౧ 

నతడు తత్పోదరుడు మృగయావిహార 

మునకు నానుణి( బూని తాటోవనంత 

నడవితోవల మృగరాజ మతనినడ (చె. 

వాంబవంతుండు దాని దత్సమయమున హా 

రించి మణి. గొని గుహలో వసించె నంత 

న తజిత్తుండు సిందింప. జ|కధరు(డు 

న తజిద్దేవముఖ్యులు సన్ను తింవ. 

ఎెరజనంబులు దానును నరణ్యానీకమధ్యంబునకు నేంగి, 

కూలిన హయము£౯ా ధరపై 

దాలిన నా ఘను (బసెను వధియించి ధరన్ 

దూరిన సింహము. దెలుపం 

వాలిన భల్లూకపాద నరణియు? గాందెన్. 

సట 
కాంచి తత్పాదసర ణిశాంబవన్నివాసగుహాద్వార ౨బు చేది, 

డు గుహవాతనందటబనిజాపులనుంచి మురారిచొచ్చి తే 

జోగరిమంబు కల్కి వరనూర్యు(డపోలె వెలుంగు తన్మణి 

(్రంగని యంది పుచ్చుకొని చేరిన భల్లుక రాట్సుతాంగర 

ఇాగతధా[తి బొబ్బలిడ నా ముదియెల్లు మహో గమూర్తియై. 

కదిసిన, 
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తే. గీ. 
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ఉద్ధతులై యిరువురును ని 
యుద్ద ము( గావించి ర్మాగహొద్దవముల భూ 

భృదీరులు పరబల న 
ధి 

న్న ద్దులు జయకౌశలె క నయనిధులన(గన్. 

చరణంబుల( జరణంబుల( 

గరముల( గరములను గదల గదలన్ నఖరాం 

తరముల నఖరాంతముల 

నిరువదియెనిమిది దినంబులిరువురు (బోర న్. 

జాంబవంతు( డాత్మశ క్తి జయించిన 

శకి గలుగు కృష్ణు జగము( (టోచు 

నాదిదేవుడా చరాచరకర్త నా 

రాయణుండె యనుచు (బస్తుతించె. 

జయ జయ రఘుకుల చ కిశ తాటకా 

హరణ, విశ్వామితయాగభరణ, 

అనఘ, యహల్యాఘహారి, శంకర ధను 

ర్భంజన, జానకీ (పాణనాథ, 

భార్గవ భుజదర్పభంజన, పీతృవాక్య 

పాలన, ఖరముఖ [ప్రళశయకాల, 

ను గీవవరద, యశోనిధి, వాలి మ 

రన, వారిబంధన, దర్పిత్మోగ 

కుంభక ర్ణాతికాయాది కుటిలదై త్య 

ఏరసంహార, రావణ ద్విపమృగెం[ద, 

వుష్పకాన్యిత సాశకేతవురి నివేశ, 

రామ, శెలతనూశజాభిరామనామ. 

దాసానుదాను(డను నే, 

జేసిన యపరాధ మాత్మ ( జింతింపక స్ 

తాసఖ నను రక్షింవవె 

వానుకికంకణ విరించివందితచరణా : 

అని జాంబవంతుండు మటియును (బస్తుతించిన. 
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ర్ూ ళ్ 

తే. గీ. 

ర 

ద్ 
న్ 

ర్న 

నారదీయపు రాణము ఇఇ 

హరి (పసన్నాత్ము(డై యతని. గౌగిట(జర్సి 

యపవాద మొదవిన నరుగుదేర 

వలసె శ్యమంత కాహ్యయ రత్న మిచ్చిన( 

దదపవాదము నాకు( దప్సుననిన 

నా దివ్యరత్నంబు నాత్మజార త్నంబు 

నత. డొనంగ(గ(బురి కరుగుదెంచె 

గుహలోన( దానుండి గురుతెటుంగక వచ్చి 

(వలవించి తిరిగెడు బంధువర్గ 

. హొరవర్గ సుధీవర్గ పార్థివం ద 

వర్గ మునివర్గములు మెచ్చ వానుదేవు( 

దమ్మణి యొనంగ స తాజితాఖ్యునకు ని 

శాంతరంగమ్మునందు హారాది విరియ. 905 
షభ 

అత (డు అజ్జించి యవరాధమణ.చికొనంద 

అంచియారత్నమును సుకశాకలాప 

యైన యా సత్యభామ వీయాశయమున 

వచ్చి సద్భక్తి కానుక యిచ్చె హరికి, 306 

అప్పుడు కృష్ణుండు స తాజిత్తునకు మణి మరలనిచ్చి సత్యభామం బరి 

గోహించె నంత నరకానురకారాగృహగృహీతలై న రాజకన్యలు వదా 

నేపురును శౌరికి నిజవృత్తాంతంబెలుక పడంజేసిన సం|భమంబు మెజయ 

నా హరి నత్యభామాసమన్వితు(డగుచు( జతురంగబలయుతుం డై తత్పు 

రంబునకుం జనిన. 807 

నరరనంహారము _ పారిజాతాపహరణము 

అప్పుడు భాము(డు మదముల్ 

చిప్పిలు సింధురమునెక్కి_ శితినసిదీపుల్ 
కుప్పలుగా దద్భువన క 

కుప్పలల భుజుల్ భుజింవ( (గోధోద్ధతుండై. 908 

ఎదిరిన యా కృష్ణుండును నతనిపై( గవిసి యనేక దివ్యబాణంబులెసిన 

,నాధవానందనుండును నా కృష్ణుని బాణంటులం ౨.444662 62 26 నట్ట 

యిరువురు మచ్చర ంబులెచ్చ బహువిధ శస్తాస్ర్రఘాతంబు లొదవ( బోరు 
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నెడ హరి సంతసిల్ల సత్యభామ యుప్పుడె నరకాసురుని ఖండించెద 

మదీయ యుద్ధ చాతుర్యంబు చూడుమనిపల్కి వీరశ్ళంగార రననిధియె 

కుచంబులవె జారు పయ్యదకొంగు పదిలంబుగా సవరించి కిలుగంటు 

వీగువుగా ముడిచి కరంబున శర చాపవల్లి మెజయ జన్య సన్నాహంబు 

మెజయనున్నయెడ. 809 

ఆ చూపుగోవు సౌగనును 

నా చాపాకర్గనంబు నా యుద్దక శా 

వై చ్మితియు. జితంబై. 

గోచర గోచరుల కపుడగోచరమయ్యెన్. 310 

వె. చ|కధారు( దుంచె( జ|కిదానవలోక 

చ|కవర్తి శిరము చదలనమర 

చ్మక మెల్ట( జూచి సంతోషమంద నా 

చ్మకవాశధరణిచకమదువ. 911 

అప్పుడు మణికుండలంబులును వై జయంతియు వరుణదత, సీతాత వవా 

రణంబునొక మహాదివ్యర త్నంబునొప్పగించి భూదేవి మురారాతిం 

బొగడి మొక్కా. వ 2 

భగదతుండను తత్పుతు 

నగణీయదయావిలోక నామృతవృష్టిన్ 

జగదేకవతీ | (పోవుము 

తగునా శితరక్షణంబు ధర్మాత్ములకున్. 919 

అని మణియు నుతించిన యా భఖూదేవికిం (బబసన్నుండై భగదత్తునకు( 

ద|దాజ్యాధిపత్యంబొనంగి. §14 

కాంతులవింతల దగు చౌ 

దంతుల వర రూవవిభవధన్యాకృతులన్ 

గాంతల( బదారు వేవుర 

నంత మురాంతకు(డు వంపెనా ద్యారకకున్. 915 

అప్పుడు కృష్ణుండు సత్యభామా సహితుండై గరుడాధిరోహణంబు 

మెజయ నమరావతికిం జనిన నురాధినాధుం డెదుర్కొని సంభ్రమించి 

యిం|దుని నగరు (వవెశించి యందు. 916 
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అదితి దేవికి దివ్యంబులై న రుండ 
అంబులిడి యుందుచేం బూజనంబులొంది 

నందనంబునకే(గి ననందనాది 

వందితు(డు పారిజాతంబు వన్ఫె (జూచి, వే 

చూచి యా దివ్య మహిజాతంబు గైకొని 818 

ఖగరాజు మింద. నిడుకొని 

ఖగవీథింజనంగ శరనికర వర్షములన్ 

ఖగవాహనులై కురిసిరి 

భఖగముఖ్యులు దివిజరాజు గర్వము మెజయన్ . 919 

అవరాదితాథివుందు హరి 

యవరాజితమూ ర్రియెన యమరెందుండు ణా 

ర్య వరాజితు(డై యుండ 

నవరాజితు జేసి యతని ననిచెన్ బురికిన్. ల్రిలి() 

ఇట్టనిచి రృష్టుండ దు నిజనగరంబు [(పపశించి సత్యభామా గృహంబున( 

దారిజాతంబు నిల్చి యా రాజకన్యల ననేక రూవంబులు ధరియించి 

బవఎవిధ నుఖంబు లనుఖభవించుచు నుండెన౨త. 5 | 

టీ 

1 ప్రద్యుమ్న పృత్తాం॥ 

వంతల్మీజ నవంతిదెశవతులా  విందానువిందుల్ శుభ 

స్వాంతుల్ సోదరిమి తవిందకు ఘన స్వాయంవర శ్రీల న 

త్యంత వతిగ రాజులంబిలిచి యాస్టానిన్ విజ్బంభింప(గా 
కానా 

నెంతే నంభమమొప్ప గృష్టుడు భుజోదీర్ణ పతాపోగుడై. _ 32ఏ 

ఆ మిత్రవింద నపహరించి నిజవురంబునరుందెచ్చి యా తకననకను 

వరించి హరి సభంబున నున్న యంత, ఏది? 

కోనల దేశమెలు నృపకుంజరు. డొప్పగు నగ్నజిత్సమా 

భ్యాసుభ గుండు త తనయయె తగు నాగ్నజితిన్ దటిత్పభా 

థాసుర గా తె( జరి వృషభ[పవర ంబులమూ(టినాల్లిటిన్ 

గెనరియట్టు పట్టి వెళ క్రించిజయించివరించెనంతటన్. ౩24 
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తే. గీ. 

నారదీయవురాణము 

కరులొక తొమ్మిది వేలును 

గరివర శతగుణములై న ఘనరథములు ద 

దర రథ శతగుణ హయములు 

హరి శతగుణథటుల నృపతి యల్లునకొన(ాన్. 925 

మణియు( బదివెలు ధేనువులును నకల భూషాధిరామరామా సహన 

తయంబునునగ్న జిత్తుతనకు నొనంగంగ్రైకొనినాగ్నజితి నహితుండై 

ద్వార కానగరంబు( (వవశించెనంత వ26 

భదయను మేనమణందలి 
భ్మదగుణాస్విత దివ్యభామాజనపం 

భ దత్స ము( గ కెయిన్ 

భ్యదవిమర్దనుండు శౌరి పరిణయ మయ్యెన్. 927 

అంత see 

మ(దనృపాలు సుతన్ రుచి 

మదత్నము అక్ష్షణన్ నమసారి మనో 

మ|దాజగణము దూడ న 

మ్మదక్షకుండట వరించె మహితోత్సవు(డై. ప్రల 

మజియుం బాండవులం జూడ నింద [పస్థవుర ంబునకుంజని అర్జున 

సహితుండై వేటలాడుచు. గాళిందిపులిన పదెశంబుననున్న కాళింది 

కన్యను వివాహంబై ద్వారావతికి వచ్చెనిట్టు. 380 

( 
లీ భవ్యయగు రుక్మి ణియును జాంబవతి నత 

భామ కాళింది మి|తవిందా మృగాశి 

నాగ్నజితి భదలక్షణా నలినముఖియు 

ననంగ నెనమం(డు వయభార్య లగుచునుండ. వలి] 

సంతోషంబున శారియుప్పాంగుచుండనంత నొక్క_నా(డు. 992 

భోజకన్యాగర్భమున దర్పకుండు |వ 
ద్యుమ్నా భిధానంబుతో జనింవ 

శంబరు( డరియని జలధి వెవ నతని 

నొకమీను [మింగ మహో,గళ క్రి 
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జాలికుల్ తెచ్చి తచ్చంబర దై తు మ 

హానసంబున కప్ప డప్పగింప 

యడబాలలంతట నా మీను కోధింప 

నందుదయించిన యట్టి దాలు 

తే. గీ. గాంచి మాయావతీ సమాఖ్యన్ వసించు 

య 

తే. గీ. 

రతికి నెభి(గింవ నంత నారదుడు తత). 

మంబు( దెలువంగం దెలిసి శంబరుని నడిగి 

చెలువ రతి తతుు,_మారు( బోషించుచుండ. 988 

చక్క(దన మెమ్మె చూప 

జక్కి_లి గిలిగింత గొ లె జపరాండకు( దా 

నక్కామరుండు మతుండగు 

లన లో ఇ జ అవి 
దక్కిన వారలగు నిట్టి తనురశగలదె. 994 

చిలుకుల వాలుంబువ్వుల 

యలుగులెనాబాలువిల్టు ననిలరథంబున్ 

గల జగజోదిత(డని మది. 

దల(చిరి శంబరు(డు దక్క, దక్కి నజనముల్ , aE ox గయా pa 

పలుకులలోన మోహములు వెకొని నవ్విన ముద్దునవ్వులున్ 

వలపులు వెల్లిగామెటయు వాలు(గనుంగ వబొల్బు చూప్తలున్ 

గులికెడు వాహుమూల రుచి గుబ్బచనుంగవ చాయ వేజులె 

రలయ!/గ నారతి పమదరంతుని బెకొనియెఐ (బియంబునన్. ౨26 

అప్పుడప్పువ్వులవిలుతుండు రతివలన( దద్భృత్తాంతంబంతయుం 

దెలిసి సర్వశ తు వినాశినియైన మహామాయా విద్యంగాంచి. 997 

శంబరదై త్యసముద్భట 

శంబరయోదార ఘోరశాతాసితలన్ 

శంబరపోతమువోలెన్ 

శంబరనిధథిశాయిసుతు(డు చయ్యననోర్చెన్. 985 

అంతర తి గగనాద్యంబునందు( బతియు( 

దాను(జని ద్వారకాపురోత్తంసహంస 

మండ లోద్దండ మాణిక్యమండల।ప 

కాండసౌధా[గమున నిల్చి కాననయ్యె. 939 
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నారాదీయవపురాణము 

రాజీవధ్నజు(గని వర 

తెజను రుచిరాంగనవ్యదిప్తియు ధవళాం 

భోజముల(బోలుకన్ను లు 

రాజిల్రంగ శౌరియనుచు రమణులు గదియన్. ల్ర40) 

. ఆత్మ చలనగుట కానందబాష్యాంబు 
ణి 

ధార లుప్పతిల్ల( దగ గుచములు 

చెవి పాలుగుదియ. జెంత రుక్మిణి నిజ 

సఖులు దాను గొంత సం|భమించి. వస్త] 

జటిలాలకయై గంగా 

తటినీతటినెట్టి తవముదగం జెసెనొ చే 

డిటువంటి కొడుకుంగాంచిన 

కుటిలాలక భాగ్యరేఖకుం గడ గలదె. 942 

అని పలుకుచున్న నారదునివలనందత్పూర? వృత్తాంతం బంతయు 

నెణింగి కృష్ణుండు తత్సమీపంబునకుంజనుదెంచె వసుదేవదేవకీ బల 

రాములు తద్విధం బెజీంగి వమోదాన్వితులైరి. భోజకన్యక తనకు 
పందనంబులు సేయు నుతునిం గోడలి నక్కునంజేర్చి చక్కనెత్తి 

బహూకరించి నంత  వారలందయును నిజస్థానంబులకుం జను 

నట్టియెడ. 49 

ఆమ్నాయనికాయాజ 

[సామ్నాత సుకీ ర్రిశాలియగు హరికి అన 

ద్యుమ రుచికి రుక్మి ణికి( (బ 

ద్యుమ్బు (డత(డు తిరుగంగలిగి యుత్సవమొన౮ాన్. 944 

ఆఅంత( బూరయావన క కాభివృద్రిగాంచిన పద్యుమృ కుమారునకు. లెషర్ ణ్ ధే | 

రుక్కితనయ నొనగాదనన 

రుక్మాంబరు(డాపజనవరులు బాంధవులున్ 

రుక్కిణ్యాదులు రాగా 

రుక్మర థంబెక్కి. తగుసిరుల్ దళుకొతన్. 946 

కుండినపురంబునకుంజని రుక్మి నందనం బద్యుమ్ను నకు వివాహంబు 

చెసినవిమ్మట. వై 
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తే. గీ. భదతరమూర్తియగు బలభదునెదిరి 

దర్భమొప్పంగ రుక్మి జూదమున గనలి 

(పబ్రైదములాడ, ద్మీవకోపమున వాని 

రము((దుంచెను వర ఘోర సీరమునను. 948 

వ. అంత గృష్దుండు తమవారినందతిందోడ్కొని ద్వార కావురంబున 

రుంజని నుఖంబుననుండునంత. 949 

బ్రుతభ్రష్షుంయు నాణాసురుని కోడించుట 

క. ళోణవురము రిపుకోణిత 

శణపురస్థలమునేలు శూరు(డు ఘను(డా 

బాణుడు వరితోషిత హరి 

చాణు(శు సంపూర్ణ కీర్తి పొరుషమహిమన్. 95() 

క. చండిపతి తాండవమున 

మెండైన మృదంగరవము మెరవడిచే ను 

దండత మెప్పించిన దో 

ర్దండంబులు వేయుగలిగె. దద్దెత్యునకున్ . వల్ ] 

తే. గీ. తద్భుజాదండక ండూతి దండినైన 

దండినైనను తృణముగా( దలంచి చంద 

ఖండజూటుని రమ్మను భండనమున( 

గండనున్నట్టి రక్షః పకాండమమర, ఏద 

రైనా దాణానురునిపు తి పరిపూర్ణయావన 

నుషయను కన్య సౌధోవరివ 

దేశంబునందు ని దింప మోహనశుభా 

కారుండు హితచాటుకారు(డమల 

శృంగార నిధిశుభ శ్రీశాలి యనిరుద్దు 

డనిరుద్దు(డై యదృశ్యత వహించి 

[పథమ సంపర్మనంపద వెల్టివిరియించి 

చనిన మెల్కాంచి యాచందవదన 

తే. గీ. నాల్గువంకల నీక్షించి నవ్యదివ్య 

గంధమాల్యానులేపనా|కాంతతను ర 

తాంతకళ దనకెంతయు వింతగాంగ 

హర్షఖిదంబు లుప్పొంగ నచటనిల్చి. లీర్లి 
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రగ 

నారదీయవురాణము 

ఎన్నడు గాంతు నాదు హృదయశ్వరునెప్పుడు గౌంగిలింతు నా 

చన్ను లతీపు నన్వెడల. జక్కె_ర మోవినుధారసంబు నే 

నెన్నడువిందు సేయుదు మహేంద్రుడొ చంద్రు.డొయార తింద్రుండో 

యున్న మనుష్యమ్మాతుండె యనూనమహత్వ విలాననంపదన్. లై54 

నిదాసమయంబున ననుంగూడిన విభుండు కనువట్టండయ్యెనని మదన 

బాణ మోహితయె యా యుషాకన్య యివ్విధంబున (జి త రఖయను చెలి 

కతెకు నెణింగించిన నదిచి తపటంబునందునురానురనాగనర లోకంబుల 

ఘను లెన సౌందర్య నిధుల (వాసి చాతుర్యంబు మెజయించినంజూచి 

యందుననిరుద్ధుంగాంచి లజ్జావనత ముఖియె తదాస క్తృథావంబు! దెలువ 

నా బాణతనయతోడ నీవిభుని సతంరంబుగా( దెచ్చెదనని పలికి యా 

చి తరేఖ సం భమంబున లిరీల్ 

. ద్వార వతికినే(గి యారామ మాయచే 

నడరి దివ్యరత్న హర్మ్యడోలి 

కాంతరన్థు(డైన యాయనిరుద్ధు( జొ 

కించి తెచ్చె పంతగించి యపుడు. 956 

తెచ్చినయతనితో బహుదినంబులు మదన కేళి విహరించుచునుండ నుషకు 

గర్భంబైన( ద దక్షకులజీంగి కూణునకు విన్న వించిన నతండు ఘోరా 

హవంబున ననిరుద్ధు నాగ పాశ బద్దుంజె సె నంత నారదుని వలన; 

గృష్టుండు తద్విధం బంతయు నెటీంగి. వీర్ 

బలభ|ద |వద్యుమ్నా 

దులతో రథ మెక్కి వచ్చి దుర్వారభుజో 

దృలమున6 జ కాద్యాయుధ 

ములు మెజయన్ శోణపురిని ముట్టడిచె సెన్. 855 

హరిహరులుగూఢ కర్ణకుంభాండ ముసల 

హస్తులును సాంబ బాణాసురాత్మజులును 

శంబరారాతి తారక శా|తవులును 

బాణ ఇ నేయులును రణవోణి. గదిసి. వైరరి 



CX 

తే. గీ. 

తే, గీ, 

నారదియవురాణము 

శరకుంతమునలపట్టిన 

కరవాలగదాస్త్రళ స్త్రగణకోటులచే 

' సరి. బోరిరి జయకాంగా 

పరులె (బహ్మాండ మెల్ల, బటవట.( బగులన్. 
యా ర 

అప్పుడు. 

బాణనుతు(డే(గ(దనకుం 

(బాణము దక్కి_ంచుకొని కృపాణము జారన్ 

బాణుడు వణ(కుచు సాత్యకి 

బాణంబుల నిలువలేక భంగమునొందెన్. 

ముసలధరుభయముకడువె 

క్క_నముగ( గుంభాండగూఢ కర్ణులు చనిరా 

యనసమాన ఘోర నంగర 

వసుధయు నెరికిని జూడ వశమే యెదుటన్. 

హరు(డు బ్రహ్మా స్ర్రముఖ్య దివ్యాస్త్రవితతి 

శౌరివెనేయ హరివాని సంహరించి 

జృంభణాస్త్రంబు వెనేయ శంభు(డంత 

నుక్షకకుదాంతరంబుపె నొరిగి సోలె, 

తత్ఫమయంబున వాణుండెదిది. 

పంచశత బాహువులను చాపములుదాల్చి 

శాతసాయక ములు వెవ శౌరి తచ్చ 

రాసనంబులు|దుంచి ర థ్యములు నొంచి 

సారథి హరించి యతని తేజంబణంచి. 

నిలుచునెడ. 

కోటర పరిశుష్క_వదన 

కోటరయె నుతుని(గావ(గొమ్ముడివీడన్ 
శాటంబుజార భీతి ని 

శాటంటబు రణసగ్థలాగ మప్పుడు చొచ్చెన్. 

63 

360 

361 

862 

968 

964 

వ65 

866 

విర్ర 

865 

బాణుండు భయంబున నిజపురంబు సొచ్చెనంత హారుండు (తిశిర ఘోర 

మూర్తియగు నుగజ్యరంబు(గల్సించిన దాని నతికీతల జ౧రంబు 

గల్పించి హరి హరించెనంత. 869 
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అ 

CES 

EA 
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కదిసె బాణు(డెదిరి కయ్యంబుననుశౌరి 

ఊ|కియును నుదాత చక్రధార 

నతని బాహుశాఖలన్ని యు ఖండిండె 

నాల్లుదక్క_(దం౮ డణంబునందు §T0 

అంతహరుండు (పారించిన హరికరుణ వహించి (ప్రహ్హాద వంశజుండు 

గావున వీనింగాచితి [వ్రమథా[గెసరుండవై న నిన్ను (గెలిచి యుండుంగాక 

యని బాణుని మన్నించియాహరుని ఏడ్కాల్పిన నాఘనుండు నిజచ్చం 

జనియె నంత దనకూ( తునకు ననిరుద్ధునకు ననేక శుభావహోత్సవం 

బులు గావించి యయ్యుషా జనకుండంప(గృష్షుండు తమవారిందోడ్కొని 

మంగళవాద్యంబులతో బలసన్నాహంబు మెజయ ద్వార కాపురంబు 

(వవెశించెనంత. వ్ర] 

సృగమహారాజు పృతాంతము _ పౌండ్రక వాసు దేవుండు 

ఓఒకనా(డు వనవిహోర 

|పకటోత్సాహంబు మెరసి (పద్యుమ్నకుమా 

రక ముఖ్యు లలసి విమలో 

దకమునరై పాడునూతిదరినుండి తగన్. 972 

వికలాసమరూపంబున( 

గృకలానమొగర్చుకొనుచు( గృకలాసము దా 

నొకటి పొడచూపదరికిన్ 

బెకరలింప(గ లేకయున్న బెర్బినవేడ్కన్. 979 

కృష్ణుండా కృకలానకంబు చెరంజని. 974 

కరమునంబట్టి యెత్తిన జగన్ను తదివ్యశరీరమున్ బరి 

స్ఫురితసురత్న కుండల విశోభిత భూషణముల్ మనోహరాం 

బరమును బూని యొక్క నరపాలకుండై యది శౌరి(గాంచి ని 

ర్భర సుఖవార్ధి( దేవి బహుభంగుల నెంచి నుతించి వేడుకన్. 975 

ఇత్యాకుకులనృవు(డ ణా 

పష్వాంకమృగాదనంబభయ హెతుమదీ 

య మేడ విన్నయంతనె 

భిశ్యాకారమున విమతబృందంబె(గన్. ఏ7 6 
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ఆ. వె. పరమపురుష కృష్టపర మదయానిధి 

ల 

తే. గీ. 

పరమయోగివంద్య వరమహంస 
పరమధామయుక, వరమశుభాకార 
పరమతత్త్యమీవ పావనాత్మ. 977 

ఏ భవత్పితిగా జగతీనురు లగజేయంబులగుధేనువుల దానంబొనర్చితి 

నందు నొకరికినిచ్చిన ధేనువు నొకనికి నజ్ఞానంబున ధారవోసియిచ్చితి. 
అన్యోన్యమత్సరంబుననున్న యాభూమీనురులలో నొక వి వుండు నన్ను 

గృకలాసవంబగుమని శవియించెతచ్చాపదుఃఖంబు పీవలనంగడచితినని 

పల్కి యా నృపాలుండు దివ్యలోకంబునకుం జనియెనంత. 9878 

పౌం[డక వాసుదేవు( డురుబాహుపరాకమగర్వసంపదన్ 

గాం|[డతనంబు గాంచి మురఖండనుతో( గలహంబుపూని తా 

వేం[డములై న బాణముల వే[చెద( జుమ్మొక భ[దదంతి యా 

పుండ రసాలముంబలె రిపున్ నిను నొంచెద సాహసంబునన్. 89 

. తెలియ నీవు వాసుదేవాహ్యయమున క్ర 

ర్లుండవ ధరి| తి నుగశాన 

న|వతావకి ర్రినయశాలినగు నాకు 

దగు సిద్ది నెంచ( దత్పదంబు. 960 

అని ఇట్రనుమాటలు దూతకుం దెలివిన నతండు చనుదెంచి యానృపతి 

యాడినట్టు విన్న వించిన( గృష్టుండు కోపంబు మెజయ నిట్టనియె. లె1 

కదలివచ్చితి నిలుమను కదనమునకు 

శాకిసీ ఢాకినీ విశాచముల కెల్ల 

విందుచేసెద పౌం[డక విభుని మాంస 

ఖండములఖండ జయలక్ష్మి గాంచియవుడు. ల్రిర2 

అనివలికి దూత మరలనంవి జయభేరి వేయించి రథంబెక్సి యనేక 

బలంబులు గొలువం గృష్ణుండు కదలిన. step 

రెండక్షోహిణు లిరుగడ 
నుండ(గ౧ బౌండడకుండు నిలిచె నుగత( గాశీ 

శుండును మార్కొనియెం దా 

నండనిజాక్షోహిణీ|తయంబు చెలంగన్. ల్రీర్రిశ్మీ 
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అంత గృష్టుండు వాదికి నభిముఖుండై తద్భలంబుల నురుమాడుచు 

డాయం జని. ఏర్ 

అరదంబు.( [దుంచి సారథి. 

బరిమార్చి సిడెంబునటికి పౌం|డకుని నిరం 

బులు శ స్రనిహ తిగదుంచుచు 

జొరలంగాజే సె వృష్టి పుంగవులలరన్. 866 

. కౌశికెందబలము ఖండించియాత ని 

తల యిలాతలమున(థళక కుండ (6 

గందుకంబు దితియా( దత్సురంబులో( 

దార్బ(దత్సుతు(డు నుదశిణుండు. 987 

అభిచార హోమకృతిన్ 

రభసంబున( బనువ నది దురానదచ।క్ర 

పభగెరలి తీవరోష 

క్షుభితమతిన్ వానిమింగె నురలు నుతింపన్. 868 

అంత శౌరి తజయంబు(గాంచి సుఖంబున్న యెడ. 369 

కారవహపాండవ సంబంధము 

భోట విదర్భ సాల్య కురుభోజ కరూశ వరాటలాటిక 

రాట దశార్లమదయవన |దవిశాంధ కళింగ చోళ పా 
ల [32] 

నాట విదేహ ఘూర్హర వనాయుఖ నాయురినాయుతంబు న 

య్యాటములన్ స్వయంవర సభాంతర సుంచతలంబులందగన్. 990 

ఉన్నవిధంబెజింగి జాంబవతీనుతుండారాజలోకంబు చేరంజనియె. 891 

చని సాంబు(డు దుర్యోధన 

తనయను శుభయత్నమున రథమువె నిడనా 

ఘనులగు కర్ణాదులు త్రీ 

(వనిశాతాస్త్రముల( గట్టివెచిరి యతనిన్ . 99 
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తదర్చృత్తాంతంబువిని కృష్ణుండా గ హంబుననున్న గురుండుగావున 

బలభ|దుండు దుర్యోధనపక్షంబున హసివురంబున కేగి రారాజునకు 

నిజాగమన పయోజనంబెజి(గించిన నతండు గర్వించి యుద్ధత వచనం 

బులు పలికిన సమిద్ధహలముఖంబున హస్తివురంబు యమునలో? 

బడ(దిగుచు కృష్ణాగజునకు విచితాంబరాభరణంబులు మెజయు 

అక్ష్మణకన్యకతోడ సాంబుని మరలనిచ్చి భీష్మాదినహితుండై కురు 

రాజు |వీయంబు చెప్పిన నబ్బలదేవుండు నిజవురంబునకే(గి తదుద్వా 

హంబు(గావించె నంత. పలల 

రాజనూయంబునకు ధర్మరాజు వీలువ 

నంవనే(గి జరానంధునపుడు భీమ 

"సేనుచెనడ(గించె నా క్రీధరుండు 

తగు యుధిష్టిర భూవరాధ్యర మునందు. 994 

దమమోషనందనుండరి 

దమమోషముతోడ? గృహ్షందార్కొని యవరా 

ధములొక్క_శ తంబపరా 

ధము లెల్టన్ నవ్వంజే సె దానుద్ధతు(డై. లలి 

ఆగోపనయన విధుఃడు త 

దాగోపనయనమొనర్చ నా|గహమడరన్ 

వేగమున( |దుంచె రిపు ను 

ద్వెగంబున విమతులెల్డ విజీగి చలింపన్. 9896 

దురములోదంతవ క్ర విదూర సాల్వ 

ముఖ్యులజయించె హరిలోకములునుతింవ 

రాజనూయంబు గావించెబెఢిరాజ 

రాజసూయంబొరల ధర్మరాజసుతు(డు. 997 

సూతు (డు (బహ్మాసనయుతు' 

డెతను గకొానకయున్న హలి యుచితంబుల్ 

చేతోవృత్తి దల(పక వ 

రీతుని గావించెనతని బుషులు వడంకన్. 998 
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ఇట్టుచెసి బుషులవలన నేతత్పాపనిష్కృతి తీర్ధాచరణంబున నగునసి 

విసి తదాచరణోన్ముఖుండై యుండెనంత బుషియాగ విఘ్న నిరాసంబు 

చేయం దలంచి. 999 

పల్వలు కృతరిపుశో భిత 

పల్వలు నిల్వలునియనుజు బలు(డు[గుండె 

పల్వగలంబోరి తలంచి 

పల్వగలంగొట్టి నేల వెంబడ(దో చెన్. 400 

ఇట్లు పల్వలుం[దుంచి కాశికినసరయూ|పయాగ గోమతీ గండకి విపాశా 

శోణనదగయా గంగాసాగరసంగమ సప్తగోదావరి కృష్ణవెణీ పంపానర 

శ్రీశైల వేంకటాచల కాంచిపుర రంగధామ వృషభ్శాది మధురా సేతు 

త్మామపర్జుల దర్శన స్నానాదులం గృతార్జుండై నియమంబు మెజయ 

యాగంబు గావించెనంత. 401 

కుచేలో పాఖ్యానము 

కులసతి దారి ద్యంబున. 

బలవింపుచు నొక్కునాండు భ ర్రకుచేలుం 

బిలిచి మన [పాణ బంధు(డు 

గల కృష్ణుండు గలుగ లేమి/గంద6గ నేలా. 402 

ఉపాయనంబులుగా( బృథుకంబులుగొని కృష్ణసాన్ని ధ్యంబునకుం జని 

పృథుకా ర్తిందీర్పవే యనిపలికిన. 408 

ఏలిక వై జుగుపృయొనరించిన చేలము, కైరకర్మమె 

కాలములేని శ్మ(శువులు కన్నుల దూషికశుష్కచర్మమై 

పాలినమనుగల్లి తనపై కమల్మాగజనిల్వ(బూర్జ అ 

జ్ఞాలసు(డై మురారికడకాద్విజవర్యుండు వచ్చువేళలన్. 404 

వెతహస్తుల(గను(గొని వెజచుభ[ద - 

దంతి ఘీంకారములువిని తల్చడించు 

నెలమితో నెవ్యరెదురైన నితండు |పభు(డ 

టంచు దీవించును న్ముగ్భండగుచు నత (డు. 405 
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హరి కనకరత్న భవన బాహ్యస్థలమున 

నిలిచి యద్భుత మైన యౌ నిలయమెట్టు 

చొత్తునని థీతి(గలంగి రాజిలువనించు 

కొలువు మొగసాల చొజలేక కొంకికోంకి. 406 

భయముడిగి సాహసికని 

శ్పయమున నా నగరు చొచ్చి తద్భోజనుతా 

వీయభాషలతో( జొక్కు_చు 

నయుతార్శ-_స్ఫూ ర్తి మెఅయ నాదిమమూరి న్ _ 407 

కాంచియవ్వి[ పుండు. 408 

గడగడవడశతుచుదివన 

లిడ మొక్కి బహూకరించి యిలాలు [పాయం 
(ఇత) 

బడరన్ రత్నకలశమున 

బడిబడి జలమొన6గ శౌదివదములు గడిగాన్. 409 

ఇట్లు తనపదములు గడిగి నిజపూర్వ వృత్తాంతంబు దెలుప లజ్ఞావనత 

వదనుండై కానుక సమర్ప్చింపనరకయున్న కుచేలుని చేలాంచలంబున 

నున్న యటుకులు భక్తపారిజాతంబెన యా కృష్ణుండు తానె వరిగ 

హించి యతని ననిచిన. 410 

అప్పతిసంపద యొనంగయడె 

తప్పదు నుత్చూర్వ కలిత దార్మిద్యము నా 

యొప్పమి యేమనుకొనియెద 
నిప్పుడు నావంటి దీనుశడెందును గలండే. 411 

అని చింతించుచునతండు నిజపురంబు(బవెశించెనంత 412 

కలధౌతపూర్ణ గేహం 

బులు మణిసౌధములు దివ్యభూషణ నికరం 

బులు మత్తద్విపనాదం 

బులు భూరినుగంధ వస్తువూర్ణతయు(దగన్. 419 

కనుపండువై రమామందిరంబైన సిజమందిరంబు బవేశించి భార్యా 

పుతసహితుండై కుచేలుండు సుఖంబుననుండెనంత నొక_నా(డు. 414 
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తుకమున |మొక్కి_నాకు దయతో నజవిష్టుహర|త్రయంబులో 

సకలమునిచ్చి శీఘమ |వనన్నతనొందెడివల్పు దెల్పు మ 

య్యక లుషమూర్తి (గొల్చిహృదయంబున(గల్లిన కోర్కెవేడెదన్ , 415 

అనిన నారదుండిట్టనియ. 416 

బాణరావణ ముఖ్యులౌ భక్తులకు మ 

హేశ్వరుండు వేగ ఫలమిచ్చు నిద్దమహిమ 

నట్టు గావున నద్దెపు హరుమహాను 

థావుంగొల్వుము దానవ పభువతంస. గే] "/ 

అని నారదుండెజింగించి చనిన దానవుండు వంచముఖు నభిముఖుం 

జేయందలంచి. 415 

బలునిష్టననుర నిజతను 

పలలము ఖండించి చి తభానునిలో ని 

శ్పలు(డె వెలి విదప(దన 

తల యసి ఖండించి వేల్య(దల(చిన యంతన్. 419 

హరు(డు [పసన్ను (డుగా(దన 

కరమూనిన వానిశిరము ఖండములె యి 

ద్రర(బడుగాకని వేడిన 

వరమిచ్చిన హరునియందె వంచనమెజయన్. 42() 

అతని శిరంబు పె దనుజుండు కరంబిడందలంచిన హరుండు భీతిం 

బరువెతె నంత. 42 | 

వటు(డై హరిలంబశిఖా 

వటు(డై చనుదెంచి దెత్యవరునింగని నీ కే 

మిటికింబరువిడనని త 

త్కు_టిలత్యము దెలియ మాయం(దొల(క(గ(బలికెన్. 422 



OX 

ర 

Cr 

cA 

నావదియఫురాణము 71 

నిరమంటివి కరమంటివి 

వరమంటివి హరుండుపల్కు వచనంబులకు౯ 

ధరలో నిలు డగలదె 

పరులవలెన్ నే(డు నిన్ను [భమయిం చె( గదా. 428 

అని పలికి దనుజవంచనా కరణచతురుండైన యచ్చక|కి శాంబరీ 

విభమంబు(గల్సించి దనుజుని కిరంబునం గరంబిడు కొనంజేసిన 

వాడు భసీతంబయ్యే, హరిహరులు సంతసిల్రిరంత. 424 

అరు సుయ నుభ|దను గొంపోవుట 

చోరులు [బాహ్మణ సురభులు 

ధీరత హరియింప వాటి(దెచ్చుట కై గో 

(తారితనూజు(డు శా 

గారంబున కరిగి మదికి/గడు భయమొదవన్. " 425 

పాంచాలి సహితుండై న యుధీిష్టిరుంగాంచి గాండీవంబును నక్షయ 

తూణీరంబులుంగా కొని యానవ్యసాచిచోరుల భంజించి నారదముని 

కృతమర్యాదా[ కమంబున, దీర్థాచరణంబు సేయుచు భికుకవెషంబున 

దాారక చేరి బలభ దానుమతంబున, దద్భృహంబున కేగి. 426 

ఒక సాగసొక సింగారం 

బొకవయ్యారంబు మెజయ నొప్పులకు వె 

మకరాంకు శ స్ర్రమన(గా( 

(బకట్రీందగు సుభద భక్తింగొలువన్. 427 

కనిమోహాంబుది(దెలుచు 

ననురూపార్థుండు పార్గు(డాబాలిక వై 

మనమువ్విళ్ళూరం బె 

కొన సమయాంతరము గాచికొనియుండె. దగన్. 428 

ఇట్టుండి కృష్ణానుమతంబున సుభ్యదందోడ్కొని సిజప్తరంబునకుం 

జనియె నంత నొక్క నా(డుత్సవంబున నున్న మునులు మూర్తి తయ 

పరీతసేయ భృగువునంపిన. 26 
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కులు(డౌతద్దుహిణుంద్యజించి వడిభర్లుం డాసియా మెటిని 

శ్చలతంగౌ(గిటి(జేర్చ వచ్చిన ను పెకాదృష్టి దానుండ ను 

జ్వల శూలంబున | గువ్వంబూనునతనిన్ వర్జించి వేగంబునన్. 480 

వె కుంఠమునకు(జనిముని 

వెకుంఠుని(జూచి కనలి వక్షము(దన్నన్ 

లోకోత్తర చరితుండు హరి 

యాకర్మందిపతిపాదమల్రన యొ తెన్, 481 

ఒ త్రిననీవే శుద్ద స త్రమూ ర్తివని జనార్జ నుం బశ ంసించి మగుడి చను 

దెంచి భృగుండామునిశ్వరులకుంద ద్యృృృత్తాంతంబంత యునెజింగించె. 482 

పరమ శుభాకారుండు థ్రీ 
వరుండే సత్త్వనిధి [బహ్మవాసవముఖ్యా 

మరవిభు(డు కృపాంభోనిధి 

యరయ(గ నొనంగున్ ధనాయురారోగ్యంబుల్. 488 

అని తలంచి [ప్రమోదంబందిరంత . 484 

ద్వారకలో (శ్రీకృష్ణుని జీవితము 

దీవిత శ్వేతాంతరీవ (ప్రతీకాశ 

వజసంస్థావిత వ్య్రపవలయ 

యరుణాళ్మ వె ఢూర్య హరినీలగో మేధి 
కాపూర్ణ చతురుచ్చగోవురాఢ్య 

(పత్యగ్దిశా సాగరభాంతి కృ[త్పాగ 

వాగు త్రరదిశాను వర్తిఖేయ 

యభితశుక చృదాత్యచ్చ సచ్చాయని 

రం ధతరారామరజ్యమాన 

యజరలావణ్యరూవ జనాస్పదంబు 

(పతి దినోత్సవసెవ నాగత సువర్వ 

యానకషణోత్థ మణిరజోత్యంత పూర్ణ 

రంగవల్లిక ద్వారక రాజధాని. 435 



నారదీియసు రాణము 73 

తొ నిరువను దివ్య మాణిక్య రాజత్సహ 

[న స్తంభ జృంభ విరాజమాన 

స్థావితానంత భాస్క_రమండలాయమా 

నాంచిత రత్న కుడ్యాభిరామ 

తారకాస్టీతనంధ్యారుణా భోద గ 

చారుముకాంక కాంచన వితాన 

పరభయస్థావితానురవరామృత హమ 

కుంభ వి భాజి విజృంభ కలశ 

తే. గీ. ఘన ఫణామణి కుండలాకార శేష 

భోగి నిరువమ స|దత్న పుంజవేది 

చంద కాంతోరు సోపాన సనమధికాభ 

సౌధ వరలక్ష్మి యప్పురి చాలమించె. 436 

వ. ఆ సౌధంబు చుట్టును మందార పారిజాత నంతాన కల్పవృక్ష హరి 

చందన చందన చంపక నాగవున్నాగ మాధవీ కంకేశీజంబూ జంబీర 

ఫల వూర చూత వనన నాళికేళ కవిత్థామలకి (ప్రముఖ నానాభూజరాజ 

విరాజమాన ఫలకుసుమ సంపత్సమృద్ధ మహోద్యానంబును దాజామాల 

మాలతీ మల్లికా లవంగ లవలీలతావేల్లితంబై. సూర్యరశ్మి సో(కక సీరం 

(ధమె మెజయ, శుక వికశారికాముఖ్య నానాదిహంగమ మధుర కూజి 

తంబులు వీనుల విందుసేయ( గెలంకుల( గొలంకులు నానారత్న గోపా 

నంబు లమర (జుట్టును క ర్ప్చూరక దలికాతపస్విన్నిస్సుత ఘనసార 

ఖండంబులు జలంబునంబడ్డ సౌరభ్యశై త్యమాంద్యంబులు గలిగి 

మలయానిలంబు వినర రాజహంన కలహంన బకచ[కవాక (కౌంచాది 

నానాజల పక్షికులంబు పద్మ కుముద కల్హార హల్ల కెందీవరషండ 

మండితతరంగమాలిక వై విహరించు నందునవుడు కృష్ణుండరుణో 

దయంబున నంతఃవురంబున మెల్కాాంచి మంగళస్నా నంబుచేసి దివ్యాం 

బరంబులు ధరియించి కస్తూరితిలకంబులు దీర్చి నంధ్యావందనాగ్ని 

హో తంబులాచరించి భూసురులకు గోహిరణ్యరత్న వస్రాద్యనంఖ్య 

వస్తువు లొనంగి తాంబూల ఫలపుష్పంబులు సమర్పించి యప్పుడు. 

487 
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రొ 

(| 

ci 

గ్ర 

om 

A. 

నాగి దీయవు రాణము 

వలిదమ్మి నిగ్గులు వెద (జల్లు కన్నుల 

ధాళ ధళ్థము ముఖశ్రీల మెజయ 

వ్యజంబు తళుకుల వన్నెలు బెళ కిందు 

దంతముల్ చిఖునపుంతళ్కు_లీన 

ముఖసౌర భా|ఘాణమున కాభిముఖ్యంబు( 

జెంది రాణించు నాసికము మెజయ 

మకర కుండలకాంతి మండలంబులచేత ( 

బొలుపుగాంచు కపోలములు చెలంగ 

. భ కజనవాంఛితార సంప|త్చతాన 
జ థె 

చతుర చతురోలనత్క_ల్పశాఖి శాక 
Co 

త 

సం 

అన భుజములు లఅవష్మిక రాంబుజాత 

కాంచన నవరత్న ఖచితళోభన నవ్య 

దెవ్య కిరీట ముద్రీప్త నిల 

కుంతలంబులు శుభ కునుమముల్ నవమి 

కాంచి కాంగదహార కంకణములు 

ఆరుణోవలాంగుశీయకములు సామ 

గానారవ మంజు మంజిరములును 

బావన వై జయంతీ వనమాలికల్ 

శ్రీవత్స కౌత్సుభ చిహ్నములును 

చారు వీతాంబరము శంఖచ క శార్హ 

ముఖ్య దివ్యాయుధములు సముజ్వలాత 

సీనుమోల్డాన కాంతియు( జెల(గ శౌరి 

యర్హ చింతామణీ పేఠినధివసించె. 

ఇవ్విధంబున సేవసేయు నుచిత జనంబులలోనున్న సమయంబున. 

వై దూర్యు ముదికల్ వజతాటంకముల్ 
కలుకైన పచ్చల కంకణములు 

గిలుకు మట్టియలును గెంపుల మెఖలల్ 

సొగనైన రత్నాల మొగపుతీగె 
సింగార ములుచిల్కు సీమంత తిలకంబు 

చొక్క_వు ము త్రెవు ముక్క_ర యును 

వెన్నెల నిగ్గుల వెద (జల్టు చెలంబు 

తగటుచేసిన మంచి విగువురవికె 
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తే. గీ. 

గ § 

శే జ ఇ 
నార ద యువు రాణము 

పసితిత శు సంర వనులతో సిరిగుల్కు 

లుకు చందురుకావి వలువగట్టి 

నునుము త్రియములు గూర్చిన వచ్చపట్టు ల 

విం చన్ను (గవడాలు ఎలయ. వొదిగి 
a 

మొగపలుపె మెయంగగు నా సొగను సంపెంగ (బై 
యా 

న్న నదండ(గీలు గంటున ఘటించి 
అట జో 

నమోము బంగారు తమ్మి వ తేంటినా( 

లుపాదు | కస్తురి బొట్టు వెట్టి 

. యసమ శవతూవరై పులెనళ. బాద 

కంజముల నందియల్ ఘలుభఘల్దుమన (గ ( 

జెలులు గొల్వంగ శృంగార మలర వచ్చి, 

జ కిచెంతకు గుణపీమ సత్యభామ 

కంకణంబుల కెంపు గములు దాడిమ వీజ 

ముల(బోలు కీరంబు లెలమి(జేర 

సలకభారము మేఘమని తలంపుచు వెంట, 
జాతకంబులు (చమచేత(దిరుగ 

ముఖవద్మ సౌరభంబులు దిక్కులను నిండ 

మకరంద కాంశక్షబంభర ములెనయ 

నందియలంగూడు మందయానముచూచి 

యంచలు నడనేర్వ నరుగుదేర( 

. జారుకుచకుంభయు క కస్తూరికావ 
టీరకుంకుమ వాననల్ ధారుణిస్థ 

అంబు నిండంగ బెళుకుస్మతంబు అలర 

జాంబవతి వచ్చె నా యదుస్వామికడకు. 

కనక వర్ణాంగ రేఖయు( గనకపటము 

కనక మాణిక్య భూషలు కనక శుకము 

కనక కలశోరు కుచములు గలిగె నిలువు 

కనక మై మితవింద యక్క_డజెలంగె. 
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తే. గీ. 

(గ 

05 

తొ 

నారదీయవురఠరాణము 

. ధవళ నవవువ్ప మాలికల్ ధవళవటము 
ధవళహార గుశుచ్చముల్ ధవళరత్న 
వివిధ భూషణములు దాల్చి ధవళన్నేతి 

నాగ్నజితి వచ్చెరాయంచ నడలతోడ. 

భ|దవరదంతి కుంభోరు భార సార 

భద చారుపయోధర భదనిలిచె 

భ|దములు కన్ను గవయందు( బరిఢ వింవ 

భ|దదారులతాసొర భములు మెజసి. 

ఈ క్షణ కల్పిత వరశుభ 

లఅక్షణయె నవకశా విలాసశ్రీలన్ 

సాతాన్మన్మథసాయక 

అక్షితయై కృష్ణుకడకు లక్షణవచ్చెన్. 

గండుతే(టులవంటి కల్కిముంగురులును 

బేడినలనుబోలు బెళుకుక న్ను 

లంబుజంబుల'. దెటయె మించు నెమ్మోము 

ఫేనంబు జిగి దలపించునవ్వు 

వరతరంగంబులె వలనొప్పు బాహులు 

శంఖంబె యనియెంచ. జాలు గళము 

మంజులావ ర్తంబు మన్నించు నాభియు 

సైకత (క్రీమించు జఘనలిల 

. కమఠముల నీను మగాళ్ళు గలిగి సూర్య 

వింబ సన్ని భ రత్న కల్పిత విచిత్ర 

కందుకము(బూని నవ్య శృంగార రేఖ 

హౌందుదగ( జ|కికడకు కాళిందివచ్చె. 

కల్పక వల్లులో కలికిరాయంచలో 

కాముని శరములో హేమలతలొ 

కస్తూరి మెకములో కపురంవు( దిన్నెలో 
చక్కర బొమ్మలో చం దకళలొ 

మరువంపు మొలకలో మాణిక్యకళికలో 

చిత్తరు |వతిమలో చిలుకగములొ 
సంపెంగ దండలో చందనళాఖలో 

శృంగార రసములో సిరుల గనులొ 

445 

446 

AAT 

446 
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తే. గీ. యనగ బదియాయు వెవురయ్యబ్దముఖులు 

చారుకుచభార కచభార జఘనభార 

భరవిలాస కళాకలాపములతోడ 

నబ్దనాభునిక డ నిల్చి రందమంది. 449 

వ. మటియు జ్ఞానానంద స్వరూపానంత కల్యాణ గుణామృత సాగరో 

భయభూతి నాయక సమస్త చిదచిద్యస్తు శేషీభూతుండునై న నమ్ము 

కుందుండు దివ్యమాణిక్య సౌధంబున దివ్య చింతామణి పీఠరంబున. 

గోటిమన్మథ లావణ్య శుభాకారుండును, గరుణాంతరంగిణీ చారు విశాల 

నేతుండును నున్నత నాసీ సుకుమార కపోల శుభాలంకార కర్ణ విరా 

జితుండును, శరత్కాల ధవళ చంద |పకాశ మందహానుండును, 

భక్తజన రక్షణాభయహస్తుండును, జారువక్షన్థల శ్రీవత్స కౌన్తుభ 

మాణిక్య మౌక్తిక విచిత్ర వై జయంతి పుష తులసీ వనమాలికా 

ధరుండును మహావర్త గంభీర నాభియు, దివ్యచందన సౌగంధ వాసి 

 తుండును గంజకింజల్క (వకాశవీతాంబర ధరుండును భక్తజన హృద 

యాంధకార నివారక శ్రీపాదనఖ చం|దికా ఏికాసుండును, దివ్య 

మాణిక్య ఖచిత కిరీట మకర కుండల గై వేయక హారకంకణాంగుళీ 

యక మేఖలా నూపుర ధరుండును గోటినూర్య (ప్రకాశ మానుండును 

నై యుండి శేష. శేషానన విష్వక్సేనాదులును నిజమూర్తులు దాల్చిన 

దివ్యాయుధంబులును గొల్వ నివ్విధంబున మాణిక్య స్తంభ సహ(సో 

జ్వల మంటపంబున విలసిల్లి (శ్రీభూనీళాంకలీలలై న రుక్కిణీ జాంబవతీ 

సత్యభామా మిత విందా నాగ్న జితీ భదాలక్షణా కాళిందులు షోడశ 

సహస రాజక న్యలు విచితాంబర భూషణ దివ్యగంధ దివ్య మాలికా 

లంకృత శోభనాకార రేఖల బయోధరంబు చుట్టును గర చరణాద్య 

వయవంబులు దాల్చిన [కొక్కారు మెబుంగులోయన యౌవన విలాన 

వి భమంబులు మెఅయింపుచు( గొందజు శుభ గంగాతరంగ శృంగార 

మంగళ పదంబులగు చామరంబులు వీవ( గొందజకలంక పూర్ణ 

శశాంక మండలనహ  సంబులై దీవించు ధవళాతప్మతంబులు పూన. 

గొందజు నానా రత్నపాతల నీరాజనంబు అర్పింప గొందజు ననాళ 

సువర్ణ కమలంబులు (దిప్పుచు మెజణజయించ.6 గొందణు నవరత్న కందు 

కంబులును గుసుమ కందుకంబులును నానా విచిత ఫలంబులును 
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గరంబులం గిలించి యొక వింతయొయారంబు చూపం గొందబు 

నవరత్న కిలిత కంకణ హస్తంబులపె శుకశారికాదుల నిడుకొని హరి 

నామాంక మధుర గితంబులు వాడింవ( గొందటజు తాంబూల పేటికలు 

వహించుకొని య్యగంబున నిలువ గొందజు కర్చూరాగరు ధూపంబులు 

వాసింవ నివ్విధంబున నొడ్డోలగంబై యుండ నమ్మండపంబు దగ్గర 

సనకసనందన సనత్కుమార సనత్సు జాతులు సోోతంబులు సేయ. 

దుంబురు నారదాదులు మధుర గీతంబులువాడ, [బ్రహ్మరుదులు జయ 

జయ స్తవంబు లొనరింప నిం దాద్యష్ట దిక్పాలకులు సేవింప రంఖో 

రశ మేన కాద్యపృర న శ్రీలు నృత్యంబులు సలువ వందిమాగధ 

రూపంబులననంత వెదంబులు కై వారంబులు సేయ సిద్ధ సాధ్య గరుడ 

గంధర్వ కిన్నర కింపురుష యక్షాది నకలదెవతలు గొలువ నంగ వంగ 

కళింగ మరు కాన్మీర కాంభోజ శక కుళింద మద గాంధార కేకయ 

దవిళ వరాట ఘూర్డర సింధు భోటలాట విదర్భ నిషధేశ్వ రాదులైన 

రాజులు పార్శ్వంబుల మెజయ నుద్ద వాకూర సాత్యకి చెకితాన కృత 

వర్మ భీమార్జున నకుల సహదేవ [పద్యుమ్నసాంబ ముఖ్యానేక బంధు 

వర్ష కుమార వర్గంబులు సువర్ణవెత్రహస్తులె బరాబరులు సేయ నివ్విధం 

బున శ్రీకృష్ణుండు నిత్య మహోత్సవంబుల భ కజనులకు ననిష్ట 

నివృత్తియ నిష్ట ప్రావ్తియు నొనంగుచునుండె నమస్త శ్రీలు 

మెజయ. 450 

షష్ట్యంత ములు 

ఏవంవిధ శుభగుణ ల 

క్షీవరవాస్తునకు ను[గ చేదివతి మహా 
గోవర్థన శస్తునకుకా 
గోవర్థన ధారణానుగుణ హస్తునకుకా. 451 

బృందావన తులసీ మక 

రందాంచితలాన్య హేతురంగునకు ధృతా 

మందా ప్త తురంగునకుకా 

సంధాతారాతి సీర చతురంగునకుకా. + 452 
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ఉన్నత నభ రెఖాంచిత 

వన్నత నురలోక సార్యభౌమున కురునం 

పన్నా నటదాగహ డం 

చిన్నే (తారుణ్య మాత జిత భౌమునకుకా. 453 

సంగర రంగమహోద్భట 

రంగద్గాంగేయ సంగర వినిర్వాహి 

భంగ సనహ।సారధృతికి 

మాంగల్య కలావిలాన మహితాక్ళతికికా, 45 గీ 

ముచికుంద వరదునకు నతి 

రుచి కుంద ముకుళ వికాస రుచిరదనునకుకా 

కుచర నరోష నిళాటి 

కుచరన పానామృతై క గుణ భరితునకు౯. | 4ర్ర్ 

సమర్పితంబుగా నా యొనర్చం బూనిన నారదియ వురాణమునకు( 

గథా పారంభంబెట్టిదనిన. 456 

రథాల రంభము 

మునులు నారాయణుని సందర్శించుట 

వకుళ పున్నాగ కేత్రకినింబ జంవీర 

పనస బిల్వక పిళ్ణ బదరికా ద్ర 

దంబసాలార్హున దాడిమీనారంగ 

మాతులుంగ లవంగ మరువకా|మ 

ఖదిర భల్లాతకీ గాలవచందన 

పారిజాత నమెరు పారిభ|ద 

దారు శిరీష పాటలి తాళజంబూ త 

మాలయూధీ కుందమదన చంప 

తే. గీ. కాది నానా మహిజ సమ్మగ మంజు 

మల్రికా రుంజ పుంజ నిర్మత్సరో గ 

సర్య సంతాన సంతతా శయ విశేష 

గణ్యమైనట్టి నై మిశాధ ణ్యమునను. 457 
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hn C7 వ కపిల వసిష్ట నూర్క_ండెయ కశ్యప 

కౌశిక శౌనక గౌతమాకి 
జమదగ్ని మను కుంభజాత భారద్వాజ 

వాల్మీకి భార్గవ వామదేవ 

జాబాలి కుత్స వైశంపాయన కతు 

దక్షవుల స్య మౌదల్య పులహ 

గర్గ పిప్పల జహ్ను కణ్వ పరాశర 

నుక దాల్భ్య గాధి కుళికమృక ండు 

తే. గీ. వత్సరోమశ శారద తౌత్సరఖ 

గాలవ వ్యాన వరతంతు కదవదండ 

పర్వతాంగీరనదోణ బైధచరక 

శృంగి ముఖ్యమహాముని శైణి యపుడు. 458 

క. అనుపమ మతి నెకాంతం 

బున నందటజు. గూడిపోయి బోధకళా శో 

భను ఘను నారాయణు నా 

ద్యుని. గని తా బదరికాశమో త్రమసీమ౯. 459 

వ. కని వెదపఠన పరాయణుండైన నారాయణునకు దండ పణామం 

వాచరించి నరునకు వందనం బొనర్చి వినుతించి యిట్లనిరి. (పతి 

యుగంబున మౌనివై జనియించి విష్ణుభ క్రి వెలయు నిన్ను నేమని 

వినుతించువారము ; శ్రీ నారాయణ సర్వవెదార్థ తత్త్వ నిర్ణతవు 

నీవేయని స్తుత్యుండును నవ ప్రియుండునునగు నతనితో మజియు 

నిట్టని వినుతించి రప్పుడు. 460 

తే. గీ. స్వామి నారాయణరమేశ చ కహస్త 

శౌరి మొక్కెదమయ్య మీ చరణములకు 

సర్వశేషివి సర్వ రక్షకుండవీవె 

యీవుదక్కంగ. బరమాత్మ యెవ్య(డరయ. 461 

క. జననీ జనక సహ్మసం 

బునకంటెను వత్సలత్యమున జనులకు జీ 

వనమైతి వస్మదవలం 

బనమయ్యెకా సీదుకరుణ పరమాత్మ హరీ. 462 



తే. గీ. 

S-6 
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భవ సంతావ హరు శ్రీ) 

ధవునిన్ను భజించి వరమ ధామములో గౌ 

రవమంది నిత్యనూరి 

[పవరులతో గూడియుండు పావన మూర్తుల్ . 468 

శరతూలంబనలంబుసో కినయెడన్ సందగ్గమై పోవృన 

ట్టురుదుర్వారతరాఘజాలములు మాయుకా నిన్ను నీక్షింపనో 

పరమోత్తంస రమాధినాధ కరుణాపాత (పనన్నాత్మ దృ 

కృరిపూ ర్తికమము( జూడు మీపదము సంభావ్యంబుమా కెవ్పుడుకా. 464 

అని వినుతించు మునీం|దుల( 
గనిపురుషో తము(డు వారి(గరుణించి నుకో 

భన మధురవచోవి స్తర 

మున(బల్కె( దదియ హృదయములు గర(గంగకా. 465 

స్యాగతంబే మీకు సంయమివరులార 

సుఖముమీ కే మిమ్ము ( జూచినవుడె 

యానందమందితి నరయ మద్భక్తులే 

మత్పాణములు జగన్మహితయోగి 

వరజన _శెష్టులు వాత్సల్య గుణనిధుల్ 

పరమ లాభంబ త|త్రా ప్తిమీకు 

యుష్మదాగమన మహోద్యమంబునకు(గా 

ర్యంబెటీంగించు(డత్యంత భ క్రి 
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స్వామీ : నీయష్టాక్షరాత్మకం బైన మం|త్రంబు పరమ మంతంబు తన్మం 
తోవదేష్టవు నీవుగాన నేము నీ శిష్యలము. దేవదేవుండవు నీవె. 
గురుండవునీవె. తల్లివినీవె. తం డ్రివినీవె. శ్రీమన్నారాయణా! నీకంటె, 
బరమ బంధుండు గలండే. ఎజుంగని యది యెతింగించుటయు( [బవ 

ర్రింపంజేయటయు నీకే తగును. నీవె సమర్థుండవు. సర్వుంబు సీచేతనే 

తెలియవలయు. పరమధామంబులలో దోషనిర్ము కం బెన స్థానంబెయ్యది 

యని విన్నవించిన భగవంతుండిట్లనియె. 467 
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న త్త(పకృతిశుద్రమృ త్రికయు శుద్దముతద్దివ్యస్థానంబును శుద్ద సత్త 
= లి థి లు టి 0 థి ® లాల్ 

మయంబు. 496 

యదుశైలాగ శిఖాంతరంబున జగంబౌనౌననం గామిత 

వ్రదయై నిక్టరధార యొకటి ప్రదిప్త శ్రీ మహాపావగ 

ర్వదయెలోకములెల్ల నెన్నికొన(గా వెకుంఠ గంగాఖ్యయె 

పొదలున్విష్టు వదంబునకా వెడలి యీ భూమి౯ విజృంభింవుచుకా. 497 

యాదవణెలము _ అచటి విశేషములు 

త తీరా వాసంబున( 

దత్రోయ స్నానదాన తర్పణవిధులుకా 

దత్త త్త్వస్తోత్రంబును 
బీ త్రస్థితిజే సెనేని చేకురుఫలముల్ . 498 
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ఆ |తివిక్రముని పాదాంభోరుహంబు వం 

క జసంభవుండు మున్నుగడిగినట్టి 

తద్వారి ధార యంధకవైరి వరమా? 

మాలికయె నేల (వాలకున్న 

వైకుంఠ నగరాధివానులు కృష్ణ త్రీ 

రాభిలాషం బాత్మయందు( బొడమ 

విరజాజలము(దెచ్చి తిరుగ( దత్సాగాంబు 

జాతంబునకును సంజాళనంబు 

సేయ( ద త్రీర్ణ మెల్ల ని శిఖరరాజ 

పార్శమున( (బవహించి సువర్య పర్వ 

కల్పనాళ క్తి వైకుంఠ గంగయనయ 

సిద్ద సంకల్పులెంచ (బసిద్ది( గాంచి. 499 

| 

తే. గీ. భక్తిసార మహాయోగి భర్త మత్స 

రష 

దాంబుజస్తోత పాతు, డత్యంత నియతి 

దత్తటంబుననన్ను జిత్తమున సిలిపి 

ధ్యాన మొనరించి వెకుంఠ ధామమంటె 500 

మజియు నావై కుంఠ గంగాతిర్థంబు వై. (బోకించుకొనిన౯ా గామాది 

దోవంబులు దొలంగి శమదమాది సద్ధుణంబులు సంఖథవింప నపవర్షంబు 

నొందించుటంజేసి యది యు త్రము స్థానంబుగదా : ఆ నయన 

స్థానంబున నారాయణ |హదంబను పుణ్యతీర్థంబుగలదు. త త్రీరంబునం 

బునక్చరణం బి బొనర్చిన వెగంబి దుం త్రసిధ్ధియగు. తద్దర్శన మాతం 

బునం గేళంబులడంగు. తద్ధ్యానంబు జేసిన విముక్తుండగు. విష్ణు 

చిత్తుండు నారాయణ వదద్యయ శరణాగతుండై యచ్చట పరమ 

ధామంబుచేరె. నారాయణ (హదస్నానంబున నరకాంగారక నాశన 

మండు. అందున నంత్యంబున హరిన్మరణంబు సేయ బుద్ధివొడమించు. 

ఈ నారాయణ  (హదంబునకు దశ్షీణంబున( గల్యాణ తీర్ధంబునకు 

నుత్తరంబున( బారాశర తర్ధంబుగలదు. మన్నియోగంబుచే మద్భక్తుం 

డగు పారాశర్యుండు విష్ణుపురాణంబు( దత్తటంబున రచియించె. దాని 

క్షిణదెశ సులు మైతేయకుండంబం[డు. తవ్చైలోత్తర భాగంబున 

యజ్ఞవృష పరీతంబై యాదవ మహానది [ప్రవహించినయది. ఇందు 
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ఖదిరవలాశ సమిజ్ఞాలంబుల చెయజనంబు చెసిన బరమపదంబు 

లభించు. త త్తీరంబునందు యాదవేంద్రుండను నతండు తపంబుచెసి 

యింద్రపదంబునొంది వీదవం గ౧వల్యంబుగాంచె. అయ్యాదవగిరి 

దక్షిణ పార్శ్ళ్యంబున( బరిధాన శిలగల రా శలకుం బణామం బాచదించిన 

వారికి సురానురులు |వణామంబులు సేయుదురు. శిల శుద్ధ సత్త 

మూర్తిగాన నశించిన సత్తంగుణము వొడము. ఐశాన పాషండ 

కాణాదులు భూమియందు వకవచన |క్రమంబున వెదంబులుదూషించిన 

నామ్నాయంబులు శిష్యులుగా నేను మానుషరూవంబున దతా[తే 

యుండనై [తిదండధారినై యందు. గాషాయంబులుగా( జేసిన మత్సరి 

ధానంబుచే శిల పరిధాన శిలయయ్యె. అచ్చట నరులు కాషాయ శాటికా 

పరి[గహంబుచేసిన వారి ననుగా భావించి వందనంబు సేయందగు. 

మద్భక్తులలో నుత్తమో త్రములు వారు. శిష్యులకు వెదంబర్థ్భయుక్తం 

బుగా నెచ్చటి నేనువదేశించితి నది వేదపుష్క్లరిణి యం|డు. యాదవ 

నగాసన్న భూమిని వేదపుష్క్లరిణి పశ్చిమ భాగంబున దర్శతిర్ధంబు 

గలదు. మహత్తర దర్భ [(వరోహంబులందు జనియింప నేను సన్న్యాసి 

రూపంబు గొకొనినాదు తద్దర్భ సం్రగహం బెచ్చట నొనర్చితి నది 

దర్భతిర్ధంబు. సమస్త పంచరాతంబును నెవ్వండు [పవర్తకుండు, 

ఎవ్వనిచె. బాంచకాలిక ధర్మంబు విశదంబుగా( జయంబడియెనట్టి 

శాండిల్యుం డచ్చట నన్ను నారాధించె నది ప్రసిద్ధ కెతంబు. త తత్య 

దర్భశయ్యా శితులై సంసారధర్మంబు విడుచు వారంత్యంబున విముక్తు 

లగుదురచ్చట. 501 

తే. గీ. తద్గిరీంద్రము దక్షిణ న్థలమునందు( 

గలదు తీర్థో త్రమంబు విఖ్యాతమహిమ 

నమరమునులు పలాశ తీర్ధమని దాని 

సన్ను తించిరి ధారుణీ స్థలమునందు. 502 

పా[తత్వ ముడిగి విశ్వా 

మిత మహా శాపవహ్ని మిడుక (గ(బుణ్య 

కేతంబిదియె వసిష్టుని 

పుుతుల( బావనముచే సె. బూని మదాజ్ఞ౯ా. ద్09 
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తతిరోతరసీమ మించు నొక వింతళా బద్మ తర్ధంబు రా 

జతోయోతిత ఫల పహలకవనీ సంపన్న మై సదుణో 
థి ద ద యై గ్ 

దాత్తుండై న సనత్కుమారుండు తదుద్యత్పద్మపూజక నువ 
రీ 

Wd) —0 

. జగలి( బద్మతిర్థ సంఫుల్ల పద్మాత 

మణికలాప దివ్య మాలికాంక 

కంఠులై నవారు ఘనులు వెకుంఠోవ 

కంఠసౌధవీధి. గాంతురెలమి. 

ఘనమై పావనమై విశుద్రతర మై కల్యాణ తీర్థంబు చు 

ట్టును గానంబడి యష్టతిర్ధిదగ నెంయున్నాండు చూపట్టి య 

మ్మనురాజంబున యోగులు౯ బుధులు సమ్యగ్భ క్రి (గీ ర్తించు నం 

తనె సిద్ధించు నభీష్టముల్ ముని(గినం (బావించవే పుణ్యముల్ . 

గీ. సరం తీరములందు.( (బశ సమటి 
6) థి —_ డు 

తీర్థ మేతన్మహా తీర్ధ తీరసార 

తులసికా కాండ మణిభూష వెలమి(దాల్పు 

ఘనుల(జూడ మహాపాతరములు దొలంగు. 

జఉను(డు స్థానాంతరంబున( జేయు పుణ్యంబు 

లెలయ( బుణ్య కే తముల నొనర్చ్ప( 

దద్దశగుణమయి తనరు పుణ్య వేత 

కల్పిత పుణ్య సంఘముల మించు 

వుష్టూరంబునంజేయు పుణ్యంబు తచ్చత 

గుణమయి పుష్కర గణితవుణ్య 

మునకంచెను | బయోగమున సహసగుణమై 

చెల(గు పుణ్యము మహర్షి క్నేత్రమునను 

తే. గీ. గోటి గుణమగు బుణ్యంబు నూటిగ శత 

కోటి పుణ్యంబు యాదవ జోణిధరము 

నందు మద్భక్త సన్నిధి నయ్యెనేని 

కోటి కోటి గుణము వుణ్యకోటులెంచ. 

రోగ తంసనంటుననురా భణిండె ననకాదుల్ వెంట నేవింవయగోకా. 
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(గ 

సక్తులగు మద్భక్తులం వీడించువారి దత్పుదర్శన జాలా మాలిక శల 

ఖంబులంగా( జయుదాావరాంతంబునం గలివురు 

మింట ౨ తదంద ధరులి న యమకింకరులు వారింపుదులు. పత్సర ంబేని 

పషంబేని పత్తార్థంబెని Ee రా|తంబిని యేక రా|తంబేని యదుగిరినున్న 

యతండె మద్భక్తుం డన్యుండుగా(డు, ఫాల్లునియందు యామంబేని, 

తదర్భంబెని నన్ను నా యాదవా దిని ని సేవించిన వాని జనని స్తనంధయు 

నిం బోలెనను సర్తి ంపుదురు గాన మీరచటికినేయి నన్ను (బూజించి 

పరమ భక్తుల సంనృతి తరింపయగలరని వర్మపరాయణులు ధర్మంబు 

లార్హించి వునర్ణన్మంబు భొందుదురు గాని యావవాది నివాసులై 

వారికి( బునర్జన్మంబులు లేవని భగవంతు. శానతిచ్చిన మునులు దండ 

(వణామంబులుచేసి మారు. బరమ బంథుండవును వరమగతియు నీఎ 

యని వన్న వించిరప్వ డు. 509 

సంత్షేవంబున నస్మ 

త్కాంతనివ ర్తింప దఖిలక లి కర్ణమ ని 

స్పంజాళ నంబు సేయు ని 

దంషేతము మహిమ మాకు( దగ దెలుపదయకా. 510 

అనిన. S11 

మును పద్మభవుని వలనకా 

సనతు_మారుండు దెలిసి సమ్మ రిందవై 

అన మహిమ నారదునరుకా 

ననుపమ సద్భక్తిదెలిచె నతిహర్షమునకా. 512 

ఆ నారదుండు నీకు సవి స్తరంబున టోధించునని భగవంతుం డానతి 

యిచ్చి యంతర్థానంబు నొందెనంత. 518 

మాలిక మాలికాభరణ మన్మథ మన్మథయోగి హృన్మణ్ 

శాల్రిక శాలికా మదవిశాల దృగంచల నూత్నచంద గా 

బాలిక జాలికా జనరతాయసవచ్యుత మాలిక్నాగ కం 

కెలిక కేశికా వనరగీత వినీత సుధాము ధాము దా. 514 
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క. వనుదేవ దేవకీనుత 
కునుమాయుధ జనక వృష్టికులమణిదావ 

(గననదురానదభ క్త 

వ్యనన నిరనన (పభావవర్ణిత చరితా | 515 

కవిరాజ విరాజితము 

యదుకుల భూషణ శోభిత వెభవ యర్జున సారధి యోగినుతా 

మదయుత  చేదిమవారణసింహ సమస్త జగత్సరిపూర్ణ యశా 

తిదశ జనావన పావనశీల నుధీజన మానస హంనవర 

[పదగత సాంబముఖాఖిల సేవితభవ్యమహోదయ నందనుతా : 516 

ఇది క్రీమత్క_ంజర్ల కొండమావార్య 
షి ల 

పాదారవింద మిశిందాయమాన చెన్నయామాత్యవుత, 

కథ్యపగో త పవి|త శ్రీమదల్హాడు నరసింహ (వణీతంబై న 

నారదియ పురాణంబునందు' (బథ మాశాంనము. 
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గీ. 

గీ. 

గీ. 
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ద్వితీయాశ్వాసము 

శ్రీమద్భ్భందావన బ్ర 

థీ మధ్య విరాజమాన దృథఢరాస క్రీ 
డా మాద్య ద్వల్లవ యువ 

తీ మోహకదంబ భోగతృష్టా ! కృష్ణా! 

అవధరింపుము. 

చం[దకళా _ కలాపరుచిజాలముతో మహతీ _ విపంచికా 
సాంద్ర వినోదవాదన రనన్ఫురితానుభవంబుతో మహ 
ర్షిందుతు నారదుండు కములేశ వదాంబుజసేవ నైకని 

స్తం|దు(డు నిల్చి మౌని జనన త్తములందణజు సన్ను తింప(గకా. 

జ్ఞాన వెరాగ్య భ క్తి నిష్టావరుండు 

వేద సీమంత మౌక్తిక విమలమూర్తి 
ఘనతపోరాశి సత్ర్వైక ఖనియతండు ర 

మేశు+డలరార వీణ వాయించెనపుడు. 

నలిన నేతు(డు నంకీర్తనమున మెచ్చి 
నటు విజ్ఞాన యజ్ఞ యోగార్చన (ప 
0 ఖే వ్ 

కకామములచెత మెచ్చ(డానందమొంది 

యట్టు గావున గీ ర్తనంబర్హ మెచట. 

పరమ రసాయన మనందగు 

నరవర జిహ్వాపరరన నవరుచి ల్రోకాం 

తరరక్ష్ష యాగమంబుల 

నరయంగ నారాయణా హ్యయము గమ్యంబే 2 

గరుడవాహన గుణకథా గానపరమ 

గద్గ్దదాలాపముల( జొక్కి కడునటించు 

నారదుని( గాంచి హర్షవాఃపూర మగ్న 

మానసంబులనుండి శమంబువూని. 
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అనిశ ప్రణయ రసోత్సు 

ల నిజే తణులె న మునికుల (పవరుల నా 

ముని చం|దు(డు బోధ రసాం 

చన మృదుభాషా వ? ష నంపద(బలి కెన్, ర్ 

ఇచట మీరున్న కారణంబేమి, మిమ్ము 

గాంచి చరితార్థత వహించి ఘను(డనైె తీ 

ననుచు నారదు+'డడుగ మహర్షి వర్యు 

అద్భుతానందర సమాని యముడనిరి. 9 

కలివెళ నతిసనమగతర పుణ్య డత 

ములలోన ముక్తికి మూలమైన 

శే తమెయ్యది యందుజరి వర్తించెద 
మని తలపోసి నారాయణాహ్య 

పర దెవతామౌళి6 (వార్థింప నారాయ 

రా దియేయుండు యోగ్యంబు మీకు 

ననుచు సంతి వ వాక్యమున నానతియిచ్చి 

విస్తరంబున జగదిదితు(డై న 

. నారదు(డుదెల్పు ననియె నా'నలిననాభ 
భక్తి నుజ్జానయోగి పపన్న మౌని 

నాయకా గేసరు(డవు నానావిచ్మిత 

హరికథాలీల లజణింగింపు మనఘచరిత. 1 

నారాయణ యోగీం[దుండు 

సారజ్ఞుండు తానెయట్టు సన్ని ధియయ్యున్ 

జేరెన్ని (క యదుశెలం 

కారయ గలి దోషహారి యగు టెట్టుధరన్ 2 11 

ఆ యాదవ శెలంబున నేయ యధికారి శౌరిం బూజించె ? అచ్చటి 

తిర్ధంబునకు. 'గల్యాణనామం బెట్టుగలిగె 9 తచ్చ్వెతమృత్తి తిక యందునం 

(బశ సంబయ్యెః నరసింహుండేమి నిమి త్రంబున( ద్రాదుర్భవించె ? ఈ 

కేతంబునకు వై కుంఠవర్థనంబను పేరెట్టు సంభవించె ? అయనవానం 

బున నెవ(డు విష్టువదంబందె ః ఇచ్చట నపరాధంబు సేసిన వానికెటి 

దుఃఖంబుప్రాపించె 2 అఆనతీయవే యని పలికిన నారదుం డుత్సుకుం డె 

యిట్టనియె. మున్నునను విజ్ఞాన సంచయంబై న సనతు_మారుని వలన 

1. నలిననాఖి,. 
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వినిన యది బురు నెటిం గంచెద వినుయ----ఆత్మగుణ వన్నగ 

వదివషులనవారికె నజాన వారణంబైన గసరూపదేశమే వచరమొషథధము. 
రి రా షి 

పరమధర్మము. పురుషోత్తము లీలచే మున్ను చరాచర విశ్వము 

తమోమా[త రూవవిశిష్టమె పర|బహ్మంబుం బొందియుండు. ప్రధాన 

వరుషు అనంగా సశ్వరునికి శరీర  ద్యయమాధేయత్య విధయత్వ 

శేష త్యములబే నఖిలజగంబులకు6 దార కుండై నియంతయె శేషియెన 

హదికిం(దనువ గావున. దదాత్మకత్వముచేత, [బధానపురుషులు 

విశ్వంబునకుం గారణంబని నిగమంబులయందు( బలుకంబడియి. 

వధానపురుషులు స్యతంత కారణంబులుగారు. త్మ్రత్చళయ కాలము 

నందును బురుషులు వృరుషార్ధరహితులై యచిత్సదృశులై జడు 

అగుదురు. అంత భోగనిర్ముక్తులై (వకృతి సంశయులైన వురుషులం 

జూచిన పుండరీకాతునరు నొకానొక యనిర్వాచ్యమైన కరుణ వొడము. 

వారి రడింవ, సృజియింప నిచ్చయుదయించు. ఈ పురాణ పురుషుని 

సంక ల్పంబునం (బకృతి మణియు గుణంబులచే మహదాది (వభేదం 

బెన వికారంబునొాందు. మహ త్రహంకృతిం గల్బించు. అయ్యహం 

కృతి సాత్వికా ది విభాగంబుదగు గుణఖేదంబులచే( దివిధంబి యుండు. 

సాతి కాహంకారంబువలన నిం|దియ సముత్ప త్తియు(, దామసాహం 

కారంబువలన భూతనంభవంబునగు. ఆ రెంటికి రాజసాహంకారంబు 

(పకృతి. గావించు. పంచభూతంబులకు శబ్లాదు లుత్తరో త్రరాధికంబు లె 

జనియించుంగాన మహివంచగుణయగు. 'తన్మాతానుభూత భేదంబు 

సూత్మస్థూల విభాగంబుననగు కలకలంబై దేహరూపంబున( బొడమి 

నట్టు తస్మా[తారూవమే భూతత్వము నధిగమించుం గార్యపరంపర 

సేయ. నానా విద్యాన్వితంబై రూడక వెజెవెజెయె యున్న యో 

భూతంబు లండ సృష్టాయందు నశ క్రంబులై యుండం, గార్య పరం 

పరసేయ సత్యసంక ల్పుండై న భగవంతుండు వంచభూతంబుల 

యందు బంచికరణ మొనర్చి పంచభూతము లర్ధమర్థ ములు తమ భాగ 

ములుగ కొసి కడమ యర్ధమర్ధమును నాలుగు భాగములుచేసి తన 

పేరెన | నాబ్గింటనుం గూర్చుట యది పంబీకరణము. ఆకాశాదులయందు 

నాకాశాది వ్యవహారము స్యభావాధిక్యముచే నిష్టంబగు. దశో త్రరావరణ 

పరీతంబై న యండంబు పరమ వురుషుండుక నకఖండంబుంబలె నుత్సా 

దించి భూతంబులచే, భూతాధిచే మహత్తుచే సీయండంబావరింవంేసి 

సమష్టి నృష్టియు, సృష్టి మొదలగు వ్య్టేనృష్టి విదవంగా6. గలదు. అండ 

మధ్యంబునం గార్య పరుషుండు తయీభఖాగస్తూయమానుం డె జలా 

శయంబున నధిశయించె మజియును. 19 



96 నారదీియపు రాణాము 

స. నకల నామస్తుతి సంఘటించుటకం టె 

నారాయణాయను నామముకటి 

హరికి. |బియంబు వాక్య విశుద్ధిదంబు శు 

త్యవలంబనంబు కామ్య [పదంబు 

ధుకర్ణామృతసారమె వెవ్వనిజిహ్వ 
యందు( దన్నారాయణాహ్యయంబు 

పౌడము నాతనియింట జలధికన్యకతోడ 

నట్టి పరాత్సరుం డధివసించు 

తే. గీ. అర్థమెజు(గకయేని నారాయణాహ్వ 

నరుండు కీ ర్రించి భయపరంపర( దరించు 

సద్గురూదిత సారార్థ సరణి. దెలిసి 

పలుకువారల నేమని తల(వవచ్చు. 

సీ నారంబు జలమయనంబుగా. గలుగుట 

సకలలోకంబులు సన్నుతింప 

అక్షరము! జలౌఘమంతయు నారమౌ 

నది యయనంబుగా నచ్చుపడుట 

నరుంయు ఏష్ణువు తజ్జనవరులు నారులు 

వారయనంబుగా వరలికొనుట 

నల చరాచర లోకములు నారములు వాని 

కయనమె సౌభాగ్య మంటికొనుట 

తే. గీ, జ్ఞానశ క్తి బలాదిక షడ్గుణములు 

నారములు వాని కయనమై నయముగనుట 

అమృతమూలంబు నారాయణాహ్యయంబు 

నిర్వచింపంగ (దగు [దయీనియతమగుచు. 

198 

14 

వ. వ్యూహంబునందు వాసుదేవునికి షడ్గుణంబు లెటువలెనుండు నటువరెనే 

నారాయణా హ్యయంబునందును షడుణంబులుండు. సంకరణాది 
ష 

భేదంబు గుణాభివ్య క్రిమా(త్రంబు. జ్ఞానశక్యాది షడుణంబులచేతను 

తద్భెదంబులైన కరుణాదులచేతను వరివూర్ణుండె శ్రీమన్నారాయణు' 

డయ్యు. విశ్యాంత రామి బాలజఠరంబున జగంబులువోలె షాడ్గుణ్యో 

దరం బాాశయించి గుణకోటులువ ర్రించు. మజియును, 

1. అతరజలొఘ-గణభంగము 

1d 
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చ. జలనిధి శాయియెన మధుకాసను నాభిని దివ్యమై మహో 
త్సల ముదయించె నందు వితతన్ఫురితాంజలియె వినము!డై 

కలిత శుచిస్మితుండయి యొకానొక బాలుడు వుల నాల్గు మో 

ములను జతుర్భుజ పథీతమూర్తికి నిట్టు తగున్శి జనింప(గన్. 16 

మ. అని యీ రీతి దిశాంతరంబుల సమస్తామ్నా యముల్ చాట న 

బ్లనివాసాంగన సత్కపామృత రస స్తన్యంబుబే వృద్ధి. టొం 

ద నిజపేమ నొనర్చి శౌరదయయె తా నిట్టనైయుండెనో 
యన నా బిడ్డనికిచ్చె నై హికసుఖంబాముష్మిక | శయమున్. 17 

శ్రీహరి నాధి కమలమున( 

జతుర్కుఖ (బ్రహ్మ ముదయించుటి 

వ. _అనపాయినియగు నిందిరాదేవి |పార్థించిన నప్పరమాత్మ వొమ్మనిన 
నతండును బాల్యంబున 'నో౬మో'మ్మని పలుక నయ్యాదిదంపతులు 

నగిరి. అంత హరి నగుచు హరి యన్నవెనుక హరి యని పలికె. 

అదియ యావ ర్తి ంపుచుండె. |పణవంబును, [బణవాద్యక్షర ద్యయమును 

“హరిః ఓమ్” అని యుచ్చరింప వేదంబున కాది ప్రణవం బయ్యె. [వణ 

వంబునకు( గారణం బకారం, బకారంబున కర్థంబు పర|బహ్మంబగు 

నారాయణ పదంబు. ఇట్టు [పణవంబువలుకు ' నాత్మజుం గృపాదృష్టిం 

జూచి భగవంతుండు హర్షించి నాల్గువెదంబులు నర్గంబుతో నభ్యసింప. 

జేసె. రహస్యంబెద్దియ. బథమవుతునకు( [బియశిష్యునకు నెటి(గింవ 

రాని యదిలేదు గావున సర్వంబును బోధింపవలయునని యా శౌరి 

శరీరంబురథంబుగా నెణుంగుము. జీవు లయ్యుగ్యంబులుగా నెణుంగుము. 

షడ్గుణంబులు గుణంబులుగా నెజుంగుము. సర్వధర్మంబులయందు 

న్వతం్యతుండగానని తలంచి నన్ను నేసాధనంబును తదృలంబునుంగా 

నెణుంగుమని బోధేంవ |బహ్మ సర్వజ్ఞుండై యష్టాకర _ప్రభావంబడిగిన 
నష్టాక్షర మం|తంబు (శుతిదృష్టి జతుర్వర్గసాధనము. 

ఓం నమోఒనారాయణాయ అను అష్ట్షాతర మంతప్పు( 

(బ్రఖావమును శౌరి _బహ్మ కుపదేశించుట 

బహుమం[తంబు లేల ? బహుకర్మంబు లేల? ఈ యష్టాక్షర 

మంతం బసాధారణంబయ్యు, సర్వమూర్తులయందును సాధారణం బె 

సహన పర్యంతంబులై న మం|తంబులలో నిదియ యుత్కృష్టంబు. 

లీ. తలంచ(6గన్. 

N-7 
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అన్నియు సీ మంతంబునకే యనుకూలంబులగు. వ్యాపకంబులైన 

మం|తంబులు మూడింటిలో నిది యుత్కృష్టంబు. దీనియందు వ్యాప్య 

వ్యాపక విశేషావ బోధంబు గలుగుం గాన విష్ణు గాయ తియం దాద్యం 

బీ మంతంబు. 16 

ఈ మం[తశక్రి సద్దురు( 

డే ముఖ్యుండు తెలుప నన్యుండెణు6గునె తెలుపన్ ? 

భూమిన్ జాత్యంధుడు దా 

నేమేనియు( జూప నెజు(గునే యంధునకున్. 19 

*ఉవిమలమగు శ్ర్రీనివాన 

త్వ మసాధార ణమునాకు(దగునట్ర [తయీ 

సముదిత నారాయణ వద 

మమిత మసాధారణంబు నయ్యెన్నాకున్ . 20 

నారాయణ నామము జి 

'హ్యారంగమునందు నిలుపు నతనికి నవవ 

రోరుభలము తన్మంతకు 

నారయ మం[త్రాంతరంబు లవి యేమిటికిన్ . 21 

నియతాత్ము( డగుచు భోజన 

శయనాసననయానక ర్మ సమయముల మనః 

వియముగ నారాయణయను 

శ్రియః వతి సమాఖ్య వినుతి సేయగ వలయున్ 22 

_ వీతన్మంతరహన్యము 
స్వాతి సృజించెదవు సకల జగదంతరముల్ 

ఖ్యాతిగ నదికారాంతం 

బేతెంచిన నన్ను నాశయించెదు మీ(దన్. ఓల 

(బహ్మదేవుండు. ఆష్టాకర మంతావృత్తి (పభావముబే 
హరపృురందరాదులగు దేవతలను సృష్టంచుట 

సారతర 'వపరమమం|త స 
మారద్ధావృ త్రి పూని యబ్దభవు(డు న 

ర్వారంభోన్ముఖు(డై తా 

నారూఢ స్థితి ( [బపంచమంత సృజించెన్. 24 

4, విమలయగు, 

N—7x 
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అక్షీణశ క్రిస విరూ 

పాకుండన నొక్క_వుతు( డతనికి( గల్లెన్ 

దక్షుడు హరిభ క్రిరతుం 

డకతయ విజ్ఞాన వైభవాధిక్యుండై . 25 

అంత విధాత పురందరాది దివిజస్తుతుండై దేవదేవుండన వెలసిన 

తనయునకు భవోతారకం బువదేశించి వేదవేదాంతంబులు చదివించిన 

నతండై శ్వర్యంబువహించి సర్వభూతంబులకు నైహికంబులు కృప 

చేయుచునుండ సర్వదెవతలను, సర్వబుషులను జతుర్ముఖుండు 

సృజించె. (బహ్మ సృజించుటకు, విష్ణుండు నిల్చుటకు, రుదుండు 

హరించుటకు( బాల్చడిరి. మజీయును 26 

వెలయ(గ దక్షాదులు పు 

తులుగొల్య సరోజభవు(డు తోడో లక్ష్మీ 

లలనాధవ పద సేవా 

కలనాస్టితి నాచరింప6గా( జర్చించెన్. వ 

(బ్రహ్మ శ్రీమన్నారాయణుని 

అర్చారూపమును సేవింప(గోరుట 

అంతం బద్మజు(డు రమా 

కాంతార్బారూపమహిమ గనుంగొని సకలె 

కాంతిక ధృతి( జెందెదనని 

చింతించె నశేషతీర్ణసీమలయందున్, 20 

వులకించి మున్నుచూచిన 

బలవన్ముని *మానధనము( బరమాత్మమదిన్ 

దల(పుచు సారోపనిష 

త్కుల తిలకము మంత మునిచి గురుమతివెలయన్, 29 

శమిత పాపాఘమై శంఖ చక ముఖ్య 

చిహ్నములు చేతవెలయు నాశితకరణ్య 

భాగధేయంబనా(దగు పరమప్పరుష 

కహసిత వేశాశార పి. బద్మాత్లు( గాంచి. 90 

5. మానధనము పరమాత్మమదిన్. 

8. వాసితలేళోదరోప్రిమ 
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శ్రీమన్నారాయణుడు సపరివారు.డై 

దివ్యవిమానంబున (బహ్మకు దర్శన మొసంగుట 

తే.గీ. కాహళీనాద మెదురకలకలంబు 

దివ్యదుందుభి ఘమోషంబు దివి( జెలంగ 

నువనిషన్మయ "పాంచజన్యోరురవము 

కర్ణములునిండె( గల్యాణకార ణముగ. 

క్. అమృతంబై న తద్దన నా 

దము వీనుల సోకునంత( దామరనభవుం 

డమిత జ్ఞానక ళాయో 

గము యోగము మానియుండె. గడువిన్మితు(డై. 

క. వెలయ విష్ణువెఫలమున్ 

ఫలమిచ్చు నతండుననుచు భజియించెద ను 

జ్రలమతి నాతని నాతని 

వలననె పొందెద నటంచు వాంఛించెమదిన్, 

తే.గీ. అష్షకదిజ్మధ్య వివ్వుతంబైన దివ్య 
(అ) ర దా 

మగు [పకాశంబుగాంచె నయ్యబ్దనూతి 

పద పదమటంచు నంతనపాకృత జన 

మంతరిక్ష్షంబునందు మెండై చెలంగ. 

ప్రీ వెతహస్తులు పురోవీధి( గోలాహలం 

బటొనరింప. దదైె ణికోత్క_రములు 

నన్యగాథలుమాని నారాయణుని నభో 

భ్యంతరాశ మున గానంబొనర్చ 

వేత్రహస్తుండయి వివిధోరునం|భమో 
వతుడౌ నూత్రవతీకు( గాంచి 

చండ|వచండాది నెనికుల్ తత్పార్శ్వ 

భాగంబున( జిలంగ భ క్రిగాంచి 

తే.గీ. ఘనత గజసంహననగజ[ కములునగు గ 

జాననాదుల శేషాశనా ప్రనఖుల 

అబ్ద్బజుం డాత్మన్నేతాష్టకార్చ నైక 

ప్యాతుండై యుండి యీక్షించె(. జి|తమహిమ. 

7. పాంచజనోరురనము. 

8. దిజ్బధ్య వన్ఫతం బైన 

వ! 

వప 

లెలి 

4 

లర 
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తే.గీ. 

తే.గీ. 

నారదీయవు రాణము 

రుదానుకీ ర్రిభూషా 

ముదాంక భువాంతరున్ సమున్నతు(దిజగ 

దృదక రునీశకార్యా 

నిదాణోద్యోగు( బత గనేతంగాంబెన్. 

వితతఫణా మణి నీరా 

జిత భగవత్పాదపద్ము స్థిరతర భక్తా 
ధృతి వ్మిభాంతశిరస్కు_ని 

శతకోటి సుధాంశుతేజు( జ్మకిపు(గాంచెన్ . 

కమలా విభమ పాండుర 

కమలంబన బూర్జశీతకర జనక ంబై 

విమలంబగు ధవళచ్చ 

(తము. గాంచెన్ జకివె నుద గత మెజయన్. 

విరజామరుదంకూరో 

త్క_ర పరి[శుతి మాతపట్టికామండిత మై 

గరుడాంక మైన యా (శ్రీ 

హరి విజయధ్వజము(గాంచి హర్షమునొందెన్ . 

పరిపుల్ల మల్లికా భాంత మిళింద మం 

డల మండితంబై యనంత విద్యు 

దాకీర్ణ మఘజాలావృతంబైన చం 

దంబున రాణించి తరుణ నీర 

జాప్త సహన 'తేజో౬తిదై న్నపద 

హేమకళిక సూచితేశ తత్త 

దైశ్వర్యవె భవంబై ము క్రిమార్గ ని 

త్యావబోధక నకలాగమోద్ది 

రణరణతి్కంకిణీ ఘనర వనమిద్ధ 

బద్ధకరపుట సంస్తువత్చంచ హేతి 

కృతజయన్యనమై మహోన్న తివసిం.చు 

హరినివానంబు( గాంచె నయ్యబ్దసూతి. 

నత్యలోకస్టులైన యా ననక. ముఖ్యు 
లంబు జేక్షణు గరుడాంకు నపుడుగాంచి 

విస్మయమునొంది రత్యంత వివశులగుచు 

నంతకంతకు నానందమంకురింవ. 
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అద్భుతంబంది లేచి యత్యంత హర్ష 

సంపద వహించె నర్తించె సంభమించె 

భువనభూషణ మైన యంభోజనే[తు( 

దద్విమానంబు(గాంచి యాతమ్మి చూలి. 42 

అంత నప్పద్మజుని విష్వక్సేనుండు విమానంబు ముందజి నిడుకొని 

మన్నించి కమలారమణుండు తులసీమాలికామోదవాసనా వానితో 

రస్థ్ఫలుండు జగన్నా ధుండానందై కార్లవంబు నిన్ను (19 గటాకశ్నింప నరు 

దెంచె భజింపు, మితండె నీకు సర్వుస్వంబు, భవవార్ధితార కుండు. సివు 

చేసిన తపంబు ఫలించెనన, నగంబున సేనాధిపతి నారాధించి కన్ను 

లకు ఫలంబై యన్యోన్య సల్హాపంబులాడుచు నిందిరకరనరోజంబు 

లచే. బదంబులొత్త స్పురత్కిరిట హార కేయూరమంబీర విరాజ 

మానంబై తదన్య మణిభూషణంబులచెత కోభిల్రి, చ|కాద్యాయుధంబుల 

చెత విజృంభించి, వెజయంతీ lls మాలికా భిరామణీయకంబునంగ నుపట్టి 

పద్మామణి పీఠంబైన శ్రీవత్సంబున రాణించి, పుండరీక ధవళామ్నాయ 

పుష్క్టరేక్షణ వద్దతియె, రాకాశశాంక సౌభాగ్యవరిభావి ముఖాంబు 

జంబి, కంబు గీవంబై , నువిస్తీర్ణ కవాట 2ఘటితోరన్స_ం౦బై, చతుర్చు 

జంబి, యుదారాంగంబై, పేతకౌ శేయవస్ర్రంబై , సమస్త జగ చ్చరణ్య 

పదాంబుజంబైన యొకదివ్యతేజంబు వీక్షించి, తదాపాద మనస్తకాంతర 

సౌందర్యంబనుభవించి యాపం కేరుహోద్భవుండిట్లని వినుతించె 

నంత. 48 

మొక్కు_చు, భావింపవుచు మది. 

జొక్కు_చు( గీ ర్రింవుచుకా వనుంధర (జిందుల్ 

[దొక్కుచు హరిపాదాబ్దము( 

జక్క(గ( దల(దాల్చి వద్మనంభవు( డంత౯ా. 44 

దూరమున కే(గు పరువున 

దూరంబుననుండి వరువుతో( జనుదెంచుకా 

సారెకు? బైవల్టాల మొ 

య్యారంబున 'శినెగురవైచు నానందమునకా. 45 

10. 

ll 

గటాతించ 

. మూలికాఖి రామ్యంబు నంగనుపట్టి. 

12. 

18. 

ఘటితోరను ౦డై. శ 

వెగర వైచు. 
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ఇట్టు సంతోషనం| భమ పులకిత సర్యాంగుండై న చతుర్ముఖునింజూచి 

హర్షి ంచి కారుణ్యర స దీ ర్లికాదీర్థ లోచనుండై ఖభగవంతు. డన్నుగహించు 

నెడ దేవ విద్యాధర కీన్నరులు వినుతించిరి. అప్పరఃకాంతలాడిరి. 

ఉతాలంబు లెన తాలంబులచేతను, దళితాంబరంబు లెన మర శంబుల 

చేతను, నర్తక కరకంకణంబులచేతను, గంధర్వ గానంబుచేతను, 

సనకాది జయజయ శబ్దంబులచెతను జగద్వలయంబు శద్దాత్మకం బె 

యుండె. విధాత పరమభ క్రి మయి పులకించి యహిరుషేయ వాక్యంబు 

లం బస్తుతించె. 46 

(బ్రహ్మ శ్రీమన్నారాయణుని స్తుతించుట 

దేవ నారాయణ నమో = స్తు తే రమెశ 

వానుదేవనమో ౬ స్తు తే వరద సర్వ 

లోకరక్షనమో ౬ స్తు తే పాకవైరి 

పూజ్యపాదాబ్ద 1ఉవూధవ భోగిశయన,. 47 

కారణాయ నమో రక్షకాయతే న 

మో నమోవరతే నమో మునిజనైక 

కుశలదాయ వరేశ వైకుంఠవాసి 
నె !5్నమః శ్రీనివాసాయ నిఖిలశరణ. 48 

అచ్యుతాయనమస్తు భ్యమనంతాయచ తెనమః 

శాస్త్రే సమస్త లోకానాం గోవిందాయ నమోనమః. 49 

పరాయ వ్యూహరూపాయ విభవాయ చతేనమః 

అంతర్యం|తే నమస్తుభ్య మర్చారూపాయ తేనమః. 50 

నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమోనమః 

ధారకో=ని సమసానాం జగతాంచ జగత్పతే ! 51 

అని వినుతించి మజీయు సిట్టసియి. 52 

మహిమ నీ వజాయ మానుండవై శాయ 

మాను. డవన( దగుట మదిదలంప( 

గర్మ హేతు శ క్తిగాదు (పాకృతశళ క్రి 

నెన(గాదు సంశయంబులేదు. ర్లి 

14. కృష్టయంభోధిళయన. నర్వసంస కాత రచన కావున ఈ పాఠమున కృష్ణయం 
భోధి అనుచోయడాగమము (వసక్తముకాదు. 

15. నమో(శ్రీనివాసాయ అనుపాఠమున నంధిదోవము నంభవించును. 



104 

తే. గీ. 

నారదీయపురాణము 

దేవతామానుజ తిర్యగాదులు నీవ 

యాదిమమూర్తి |తయంబునందు 

నొక6 డవు నీవయీ యున్న యేమును నీవ 

నీవును నీవ యీ నిఖిలజగతి. 

దలకొని యీక్షణధ్యాన సంనస్పృ్టుల 

నలమత్స్య కూర్మ విహంగ మాది 

రూపంబుల జనించు నా పరాత్మవు స్వ 

యీ లోకములు నిర్వహింప న్వ 

యను యుగంబన. గరుణతో నవతరించి 

యిట్లు విశ్వంబు నిలువు వేల్సెవ్వ( డనఘ 

దాను(డనునీకు, నాకు(ద్యద్దాన్యమహిమ 

వశ్యులె రి సువర్వులో వనజన్నెత : 54 

అదిగావున సర్వలోకనాథుండవునీవె. సర్యవైదిక కర్మంబుల నిన్నె 

యారాధింపుదు. దేవతా వితృదేవతలు భవత్కంచుక పెయత్వంబు 

వహించినవారలు. వైదిక నమోవాక్యంబులు భవత్సదంబునందే 

1కివర్యవసించుచున్న యవి. రాజులకుంజేసిన నమ స్కయలు వారవాణం 

బులకు( 1 బావింపవు. కాన మోక్షాపేక్షులు సికంటెనన్యుని నెవింపరు. 

అథకారంబులు వ్యక్తంబులైన కర్మఫలంబు తొసంగంబూనినవా(డవు 

సీవే. ఏనును, శంకరుండును, నధ్వర్య సర్వదేవతలును ద్వదా 

యత్తతనున్న వారమని చతుర్ముఖుండు విన్నవించిన. [బసన్నుండడె 

భగవంతుండు నీవు యుగాయుతంబు పూజించెదవు, ఆ మీందం బృుతు 

లచే(బూజింప(జేయుమనియానతిచ్చిననట్టనే కావింపుచునుండె.అంత .55్ 

భావమున భగవదావి 

ర్భావముగావించి నీవు పలికిన విని న 

ద్భావముననుండు మిల నా 

భావజగురు( డిడినయట్ట పరిపాలించెకా! 56 

16. పరవసింపుచున్నయది. 
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ననత్కుమారునకు [బ్రహ్మ 

శ్రిహరియర్చామూ ర్తి గలదివ్య విమానం బొెసయగుట 

వ. భ కవత్సలుండై న భగవంతుండు జగంబేరీతి నానందంబు( బొందించె 

నానతీవేయని ిబుషలడిగిన నారదుండిట్రనియె. ర్ 

కలశాబ్ధినుండి యొకనా( 

డలఘుండు ననతు,_మారు( డాననకాదుల్ 

గొలువకా నారాయణ వద 

జలజ [పవణుం బయోజసంభవు( గాంచె. 58 

. వె. కాంచి మొక్కి శిష్యగణములలో (బెద్ద | 

యాత్మ జుండు మీకు ీనతిదయా వి 

కాస ! జ్ఞానభ క్తి వైరాగ్యదాయివై 

యాత్మలో, గషాయ మణంభితిపవుడు. 59 

పొగడంగ కస ర్వాంగాన్విత 

నిగమాధ్యాపనమొనర్చి నిష్టానియతి౯ 
దగి కర్మ |బహ్మవిచా 

ర గరిమ సంశయము (దీర్చి రశించితిగా. 60 

పరమ గురుండవు నీవే 

యరయ౯ గురు. డొక(డు గల్గం డన్ఫ్యు(డుమాకుకా 

నుర హస్యార్థములన్ని యు( 

బురుషోత్తమ : తెల్పితి వపూర్వపజ్ఞళ౯ా. . 61 

ఈతతి నీవు భజించు న 

నాతను లక్ష్మీనసనాథు నారాయణు నం 

(పేతిం బూజించెద( బు 

ణ్యాతతమగు తద్విమాన మర్పించుదయకా॥ 62 

అనిన క్షణమ్మాత మబ్జా 

సను. డూరకయుండి శేషశాయి విమానం 

బనఘ చరితుండగు నా 

ననతు_మారునకు నపుడ్గొనంగ(దలంచెకా. 68 

18. పురుషులడిగిన. 

19. నతిద యాబ్టి వాస! 

20. పొగడగ వేదాంతాన్విత. 
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తలంచి సనత్కుమారుని ముదంబున( జూచి విరించి నాకుంబు 

[తులు జనియింపరందణు బుధుల్ 2!ఘనులందజలోన నీవు కే 

వలముగ జ్ఞానభ క్తి రసవాసనమించి నదామనంబు లో 

పల బియవృత్తి నుందు నిను [బహ్మ విదుళా వినుతింపశక్య మె. 

సన్మతి నారాయణు( డా 

జన్మధనంబై చరించు సాత్వికుండు తనూ 

జన్ము(డు వంశమహా పా 

పోన్మూలనకరు(డు పొగడ నొరులకు వశమే ? 

తే.గీ. అని విమానంబు( [బియతనూజార్పితంబు 

తే.గీ, 

సేయ నూహించి యొకయింత చింతనొంద( 

బుండరీకాతు( డా శిత పోషకుండు 

పల్కుల నుధారనముచిల్క_( బల్కౌనపుడు. 

ఏల విషాదము నొందెదు 

బాలక : యిది యిమ్ము పరమభాగవత సభా 

మౌళిమణికి నీకిత్తు ద 
యాళుత నొక దివ్యవిగ హము( గొనుమింక౯ 

శ్రీహరి తన యర్చ్బామూర్తిని మఠియొక దానిని 

(బహ్మక నుగ్రహించుట 

అనుచు. గమలా గకాభరణాంకశాలి 

యైన నిజకరముననిచ్చె నాత్మ దివ్య 

విగహము.( బద్మజునకు నా వ్మిగహంబు 

చక్క( దనమునకై యాత్మ( జొక్కైనలువ. 

తే.గీ. అందుకొని 22శ్రిమహీ మోహనాభిరామ్య 
శాలి నా దేవు. గొల్చి నా జలజభవుండు 

వాణి సావి|తియ నొసంగు వళిత లలిత 

కలిత కంజాతమాలికల్ 2కిగటవెచి. 
జరా 

91. భునులందణిలోన. 

విల, (శ్రీ మహిళా మోహనాఖి రామ్య---గణభంగము. 

28. గట్టి, 

64 

65 

66 

67 

68 

69 
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తె. గీ. 
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(బ్రహ్మ యానతిచే సనత్కుూమారుండు 

ఢ్రహరి, దివ్యవిమానమును యాదవాదికి తెచ్చుట 

అంత సనత్కుమారునింజూచి విదించి యిట్లనియె. 

కలదు సహ్యగిరి విఖ్యాత మైనయది వు 

ణ్యతరంబనాది, తదాకరమున 

శ్వతమృత్తిక విలసిల్లునచ్చట సీ వి 

మానంబునిలు మ నూన మహిమ 

నారాయణపదాబ్ద పారాయణుండవై 

వణలు శ్రీవె కుంఠవాన సౌధ 

ముననుండి తానెవచ్చిన యది యతిపావ 
నము, వెదనిందక నశినన్నేత 

భక్తి విరహిత, నాస్తిక, భాగవత వి 

దూషకాత్యంత దుర్దోష దుష్టమతుల 

నీ విమానంబు( జూడరానీకభ కి 

నందు వర్తించుమి కుమార్మాగగణ్య | 

అనినయంత . 

నవ్యవై భవమున నా సనత్కుమారు 

డాదిదేవు, సనాతను, నజు, నగమ్యు' 

జెంది యుప్పొంగి కనకాది శిఖర సీమ 

కరుగుదెంచె నిరంతరాహ్హాదు( డగుచు. 

అనుపమ దివ్యవిమానము 

మననపరుండా సనతు_మారు(డు గొనిరా( 

గనకాచల శృంగంబుల 

నినకోటి సహ।సకాంతు లెల్రెడ మెటి నెక. 

అప్సరః కాంతలు నమరులు ననిమేష 

"నేత సాఫల్య మెన్నిక వహించి 
హరి విమానము(జూచి హర్షాశుపూర్ణత 

(మొక్కిరి నవ్య వమోదలీల 

ఆ విమానమునకు నగంబునను వాహ 

నారూఢులగుచు నిం|దాది దివజ 

గంధర్వ కిన్నర ఖచరవిద్యాధర 

సాధ్యులు నలువంక సవటిగాలువ 

107 

70 

Tl 

72 

78 

74 
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తే. గీ. నడుచునప్పుడు గాన్సించె నవ్యశార 

దాంబుధర శుభరూవ శొర్యాదిరాజ 

మందునుండి యుమాజాని యరుగుదెంచి 

యెదురుకొని వందన మొనర్చి యిచ్చనలరి. 75 

అన ది a 
దివ్య విమానస్తుడన శ్రహారియర్వామూ ర్తి ని 

శివుడు స్తుతించుట 

వ. కల్పాంత నర్తకుండైన హరుండు న ర్రించి యిట్రని వినుతించే. "76 

వీ, కీఆపహా; జగన్నాథ : యరవిందలోచన 

యరుదేర నినుగంటి నాత్మచ ల్ల 

నయ్యె న్నేతాంబు రుహంబులు వికననం 

బయ్యె నోస్వామి ! తారాళియెంచ 
వచ్చిన ధారాళ వర్ష బిందువులెంచ 

వచ్చిన నికతాలవంబులెంచ 

వచ్చినదేవ : భవన్నా భినీరజ 

నీరజ సంభవానీకములు గ 

తే. గీ. ణింపశక్యమె షాడ్గుణ్యనిధివి సీవ 

విశ్వకారణమును సీవ విశ్వలోక 

స త్రముండవు పీక [పనన్న ముక్తి 

దాయకు(డ వీవ సకల సంధాతవీవ. 77 

క. అకలంక మహిమనా |ఐ 

హ్మకిట 2ర్న్చిశ్రిల (పవంచమంతయు( గీడా 

ర్భకలితవుత్రకు లట్రనె 

[పకట (శ్రీనుండు నీకు, బరమాత్మ : హరీ : "75 

మ. నిగమాంతాధ్యమహావబోధ నిధయే నేత్రే సుధీపాలినే 
భృగుజావీన పయోధరాంక 2మక రీస్ఫీ తాంనయుక్తాయతే 

జగతీశాయ కృ పాబ్దయెఒవిత తురాసాహే నమ స్తేనమః 

(తిగుణాతీత గుణాయ సాధునుమనోధిన్వై నమస్తేనమః. "70 

విశ, పోహా! 
| ల లే 

రి. వివిధ [పపంచమంతయు. ల 

26. మకరిస్సీత. 
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అని కమలన్నేతు6, గారుణ్యప్నాతు, శరణాగత సర్వన్వచరణు, సిందిరా 

భరణు వినుతించి వెంటనంటి యలకాపుర పాంతంబున కరుగుదెంచి 

నిజ శ్ర వణభూషలై న వై[ళశవణ భాషలం ఊొక్కినిల్బ, నంత నై హిక 

పరమపదంబై, మునినమాకిర్ణంబై వెలయు బదరికా[శమంబు( జొచ్చి 

మునిరూపంబులనున్న నరనారాయణుల సన్ని ధానంబున సనత్కుమార 

[ప్రముఖ ముసీందులు తద్విమానంబు నిలిపిరంత . 80 

ఆ నారాయణు(డమ్మ హా శ్ర మమునందత్యంత మోదంబుతో 

(క్రీ నాథుళా దివసతయంబపుడు వూజించెకా దదంతన్థులౌ 

మౌానుల్ వచ్చిన మౌనులున్ నురలు నామ్నాయంబులకా, సంతత 

ధ్యానం బొవ్పంగ బాహ్యదేశముల నత్యంతంబు నేవింపగన్. 81 

అంత బదరికాాశమంబు ఏడ్కౌని చని. 82 

సనత్కుమారుడు యాదవాది పె 

శ్రీహరి దివ్య విమానంబును నిలుపుట 

అపుడు సర్వోత్తరం బగు న్నది యుకటి 

దక్షిణాశా విభూషయె తనరు తులసి 

కాననావృత యెయున్న(గాంచి నలువ 

తెలియజెప్పిన జాడయై తెలివిగాంచి. 88 

ఇది దివ్యధామ నగమని 

మదిలో(గనె నా సనత్కుమారు(డు హర్షం 

బొదవ౯ా సేనాని వినుత 

మిది శేషుడు నిదియ హరియు నిదియే యనుచు౯ా. 84 

తత్పర్వత శిఖర మధ్యంబున. దీర్గ నిషేవితం దిన యొక దివ్యతీర్థంబు( 

గాంచి యది మహాస్థానంబంచు సర్వేశ్వరుండగు శ్రీ హరి నారాధించెద 

ననితలంచి తత్రీర్ణ తటంబునకా బహ్మార్చితంబై న విమానంబు నిల్సె. 

మున్ను ధాత పూజించునెడ బంచ లక్షయోజన |పమాణంబగు తద్విమా 

నంబు పంచపురుష మ్మాతారూపంబునం గాననయ్యె. భగవంతుండును 

స్వలీలచే భక్త పరతంతు( డుగాన తదంతః పరిమిత రూపంబునం 

గాననయ్యె. ఆయుధంబులును, దివ్యభూషణంబులును విసారంబులు 

దక్కి త దూపాను రూప స్వరూపంబులంగాంచె. అంత. రిక్ 

27. తత్త్మదూప స్వరూవత్వంబులుగాంచె, 
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స్తీ ఆ విచితత(జూచి యౌర శ్రీనారాయ 

ణాది దేవుండు జగదద్భుత ముగ 

అ|పమేయ పమేయాకారముల రెంట( 

గనివీంచె ననుచు వల్క._లములంత( 

పొడవుగా నెగవైచి పొగడి నర్తింపుచు 

వల్లనములు చేసీ వందనములు 

గావించి యిది యమో; కల్యాణమిదియహో। 

కల్యాణ మఖిల లోకము అెజుంగ 

తే. గీ. వచ్చి వైకుంఠ నగర నివానసీమ 

నుండి మమ్ము 2 టాక్షీంవ నుత్సహించె 

ననుచు ద|తత్యు లానందమంది పలుక 

దేజము వహించె( గల్యాణ తీర్థమచట. 86 

తే. గీ. తద్విమానన్థుం డగు రమాధపుని, విష్ణుం 

(బాజ్ముఖంబుగ నిలిపి పతత్రాంచర్యాత 

విధి సమర్చన మొనరించి విబుధతతికి( 

బాదతిర్ధం వొనంగె( దద్భక్తి మెజసి. 87 

వ. హర్షించి సాష్టాంగ దండ(పణామంబు లాచరించి కోటీర రత్న మరీచి 

పూరంబుచేందోరంబుగా భగవత్సాదవీఠికా సీరాజనంబు లాచరించిన 

భగవంతుండు సుధామనోహరంబులగు నపాంగంబుల నీక్షించి మధుర 

వాక్యంబుల. 88 

కల్యాణ కీర్ణోత్ప శ్రి 

'ము. ఘనతన్మించు వరాహరూవమున నీక్మామండలం బెత్తి యం 
బునిధికా |గుంకి కలంచి లేచునెడ *నా పుణ్యోద బిందుచ్చటల్ 

గననయ్యెక జగముల్ నుతింప *'విల సత్క ల్యాణ తీర్ణంబు పా 

వన మాద్యంబు సమస్త తీర్థ నిచయావాసంబు చర్చింపంగకా. 89 

925. గటాతీంచ, 

| 29. తత్పంచరా[త. 

_ $0. నా పూర్ణోదవిందుచ్చ్నటల్. 

81. ననగం గల్యాణ తీర్థంబు. 
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స్. ఊర్ధ్వకామత (దగి యూర్ధ్వరెతన్కులై 

యజ్ఞవరాహ రూపాన్మదర్చ 

నాతిశయ [పావినందెడు వారికి 

నూర్ధ్వపుండ విధ్ధాన మొప్పంజేయ' 
బశ్నీకులాదీశు(బనిచిన నతడు EK 

తద్విపమున నుండి ధవళమృత్తి 

కాకర్దమము(దెచ్చి కల్యాణ తీర్థ ప 

శ్చిమ భాగమున గనిచెసి నిల్పె( 

తే.గీ. గాన యిదిమృత్తి కలకు నగణి సమస్త 

దేవతామూర్తి కల్యాణ తీర్ధమున ము 

నింగి యీ శ్వేత మృత్తికనిటల శ్ర టిని 

నునుప ననుపమమెన సాయుజ్య మమరు. 90 

వ. ఈ క ల్యాణతీర్థంబున మునింగి యధికారానురూపంబుగా ననుభజించిన 

వారు మ(త్పసాదంబున నిఖిల మనోరథంబులు నొంద6(గలరు. ఈ 

కల్యాణ తీర్థ తీరంబున( బెతృక [క్రియలు గావించిన బితృగణంబులు 
33 హర్షించు పుణ్య పరవృత్తి నధ్యాత్మ గుణసంపత్తి నపవర్ల్ష పరాయ 

జులై 'పెక్కండు పు[తులం బడయ(గలరు. ఈ కల్యాణతీర్థ తీరం 

బున యజ్ఞంబు( జేసిన సహస గుణంబగు పుణ్యంబు సంభవించి యప 

వర్షంబు గాంతురు. ఈ కల్యాణ తీర్ధంబున నిష్కాములై నన్ను సేవిం 

చిన యేని యఖీష్టంబు టొనంగుదు. ఈ కల్యాణతీర్థ తీరంబున 

దానంబు( జేసిన( 'జతురార్డవీ పరిమిత మహీతలం బేలుచు(జ|క్రవ ర్తియె 

వుత్రపొ త్రాభివృద్ధిగా వర్ణిల్లు. ఈ కల్యాణతిర్థ గర్భంబున వతంబు 

లాచరించిన బహ్మలోకంబున [బహ్మతో ననుమోదించుచు నుందు. 

ఈః కల్యాణతీర్థంబునం గోరిన కోరికలన్నియు మతత్పసాదంబున ఫలి 

యించు, ఫాల్లుని పశస్తంబుగాన నా ఫాల్గునియందు సర్వ ధర్మంబులు 

గావించి మీరచ్చటికిం జనుదెండనిన రుద ముఖ్య |తిదశాధివులు భగవ 

ద్వాక్యంబులు విని నిజస్థానంబులకుంజనిరి, అంత. 91 

వీల. శిరము. 

శీ8. వారి ంచి. 
బు 
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తే. గీ. 

తే. గీ. 

నారదీయవురాణము 

సనకాది ఘనయోగి జనవర్యులేను వె 

న్వెంటరా నిందిరా విపులతర ప 

యోధరమకరికా యుక్త భుజాంతరు 

వరదైవమని యాత్మనిరవు చెసి 

పరిమితచ్చల చింత(బాని నిరంతర 

పరభక్తి నియతు(డై పద్మజాత 

తనయుడు సేవించి తద్దిరి నంవాసి 
సకల జనానీక సారదివ్య 

వర్య సిద్దాంజన [(తిభువన విచిత 

సుకృతపాకంబు, నకృతక సూక్తి గమ్య 

పరమహేశాను యదుగిరీశ్వరు నిజాత్మ 

యందు భావించి హర్షించె నద్భుతముగ. ర్రిలి 

అంత నామునీం|దులందజు బదరికాశమంబుననుండి నారదవాక్యంబు 

విని యో మహాత్మా : భగవత్సమాగమ కీర్తనంబు విని ధన్యులమైతిమి. 
శ్వతమృత్తికా పభావంబును, గల్యాణతీర్థంబునకు గంగా తీర్ధంబుల 

కంటె నాధిక్యంబు గలుగుటయు, వరాహరూవ విష్ణు సన్ని ధియుం జెప్పి 

తివి. విస్తరంబుగా నానతీవేయని యడిగిన నారదుం డిట్టనియె. 98 

కల్యాణ తీర్ధమహిమ-సుచరితుని కథ 

వినుడు పురాతన వృత్తాంతమో మునీ 

శ్వరులార యొక మహీనురవరుండు 

సుచరితుండనువాండు నుచరితుడాతని 

భార్య సుశీల శోభన నుశీల 

సుమతి సువృత్తి నామముల( బు[తులుగల 

రా విిపమణికి నాయనఘమూర్తి 

సనకుటుంబు(డై కాంచె సకల తీర్ధంబులు 

నకల పుణ్యస్థాన చయము సకల 

పరమ వుణ్యాయతనములు పాండురంగ 

బదరి కాశమరంగ శోభన మహి ధ 

సింహనగ కూర్మనీల్నాది 'సేత్వనంత 

శయన గోకర్ణ నెమిశాశమ ఫణీం| ద 

_*లకాంచి కురు షేేతసార మరసి. 94 
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అంత జాహ్నవి కావేరీ యమునా తుంగభదా తా మవర్డీ సరన్యతీ 

కోణా గోదావరీ నర్మదా పయనస్విని కృతమాలా ముఖ్యనదుల నవగా 

హించి యొకనాండు నారాయణగిరింటేరి కల్యాణ తర్ధంబున మజ్జనం 

బాచరింపక పిదప గంగకునే(గి గంగంగానక యెచ్చటనున్న యది 

యని త్మతత్యుల నడిగిన వారు హరచూడా విభూణయైన గంగం 

గానవా యన నెంత నిర్భాగ్యుండ. ఆ|గంబుననున్న గంగా [పవా 

హంబు(గానక యున్నవా(డ. ఏ దుష్కృతంబొనరించితినోయని విషా 
దంబునొంది హరిపాద తరంగిణిం * భూర్ధించుచుం జింతించుచున్నంత 

33 సీలోత్పల కోభనయైన యొక కన్యా రూవంబున(దాను భాగీరథివచ్చి 

(బాహ్మణోత్తమా : యేల దుఃఖించెదవని యడిగిన నతండిట్టనియె. 95 

సురనది( గానక యంత: 

కరణంబున దుఃఖమొంది కలగాద యత్నాం 

తర విఫలతకంటె. దదు 

తర దుఃఖము వేజెకలదె తామరసాక్షీ : 96 

అని విన్నవించిన గంగ పాపకర్ములకుంగాన. బడదనిన [బాహ్మణుం 

డేను పాతకి నైతినేని మోవోదయంబును సుఖంబునులేదు. ఆ మోజ్లో 

దయంబును నుఖంబును, హరిపాద నదినేని సేవించి పాప నసంక్షయంబు 

చేయక లభించదనిన గంగయిట్టనియె. 97 

క ల్యాణ తీర్ధమహిమను గంగానది సుచరితునకు చెప్పుట 

గా 

తే. గీ. 

గంగావాహిని నేను నా నఖియ యీ కల్యాణి కాళింది న 

త్సంగం బొప్ప(గ సర్వతీర్థ నికర స్నాతుండవై పుణ్య రె 

ఖంగాన్పించిన యాదవా చలమునకా గల్యాణ తీర్ధంబునం 

దుం గీరించి మునుంగ వెతి వది దుర్షోషంబు సీ కిట్టగుకా, 98 

ధరణి నిటువంటి పుణ్యతీర్థం బతిక 

మించు దుష్పాతకమునకు మేరగలదె ? 

తీర్ధములరాజు కల్యాణ తీర్థ మింక 

సీ కెజింగింతు వినుమతి నిష్ట(బూని. 99 

నామాని. 

"84. (అార్థం ఏప్పుడు చింతించుగంత, 

9ిక్, నీలోత్పల ళోభన యైన యొకకనకియుం చాను గన్యారూపంబున భాగీరథి వచ్చి. 

N-8 
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er 

తే. గీ. 

నారదియపు రాణము 

హరి పాదాబ్దమునందు(బుట్టి నదులందాధిక్యముం జెందితికా 

హరి భూదార శరీర సంజనిత ర్యర్ర్యాంగీణవాః వూరమా 

వర తీర్ధంబు తదదదివై వెలసే భవ్య శల నారాయణుం 

డురుతేజంబుననుండు((బెమ రమతో యోగీశ్వరుల్ గొల్వంగక. 1060 

అటా ట( దత్కల్యాణ తీర్ధంబు నాకంటె బరమ పవి|తంబు. 101 
లా 

చాంద సరోవర స్థలమున జై త్రంబు 

నందనంత నరోవరాంతరమున 

వెశాఖమునను బావనమైన తుంగ భ 

(దా మహాతటినీ హదంబునందు 

ఆఅషాఢమున నభ స్యంబున స్వామి ప్ప 

ష్య్కరిణిలో(దులయందు( గృజహితు(డు 

వజల( గావెేరి [ప్రవాహంబునందు 

ల్లుణ మానమున( గోటి గుణము మించు 

నట్టి కల్యాణ తీర్గంబునందు నపుడు 

సర్వనదులుండు నందున సర్వఫలము 

హదిపరాయణు లందుం[డు పరమ నియతి 

సకల తీర్ధంబు అచ్చోట సంచరించు. 102 

అనిన విసి విస్మయంబంది నిజరూవంబు(జూపుమని విన్నవించిన 

దూరదేశంబు తిరిగి యలసినవాండ నడువ శర్రుండ(గాను పుతులు 

శిశువులు. నీవే కల్యాణ తీర్గంబ వై (ప్రవహింపుమని (బాహ్మణుండు 

(మొక్కిన యమునంజూచి నగి యాదరంబున నిలిచి యుత్తుంగ 

తరంగయెయున్న యాతరంగిణిం (ార్థించిననన్ను (గల్యాణ తీర్గంబుగా( 

దిరావృతంబుగా నుచ్చరించి మ/త్సవాహంబున నవగాహనంబు 

గావించిన నభీష్టంబు లభించునని యానతి యిచ్చిన నట్టనే (బాహ్మణుం 

డొనర్చి మునింగిన యదుశె లంబును, గల్యాణ తీర్ధంబును, ద|త్రత్యులగు 

మునులునుగానువించిన విన్మయమునొందె. అంత నీవెవ్వరు ? నీవిచ్చటి 
కెట్టు వచ్చితివని యడుగు మునులకు నిజ వృతాంతంబు( దెలిపి యీ 

స్థానంబెయ్యదియని యడిగిన వారలు యదు శెలంబని యానతి యిచ్చిన 
నానందంబునొంది శ్రీమన్నారాయణుని సేవించి తన్మహా నగంబు నిజ 

నివానంబు( జేసికొని, నివేదితాన్నంబును భుజించుచు నచ్చట నారాయ 

ణుండను నొక వుతునింగని యపర్మిగహయా వల్ణబ్బోవ జీవనుండె 

యా [బాహ్మణుండు 108 

86. నర్వాంగిరవాః పూర. 
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తే. గీ. 

ంశొ 

ఆ.వె. 

వ. 

నారదీయసు రాణము 

నారాయణు(డను నత(డం 

భోరుహూదృగ్భుక్తశేష భోజను( డై న 
త్యారూఢి జనులు మెచ్చంగ 

శ్రీరమణీనాథు సేవ సేయుచునుండెకా. 

అశ వర్షనిపాభిిిత సమస్త 

సన్య సంపత్సమృద్ధిర్హా జగతియందు( 

వొడమె దుర్భిక్ష మొకయే(డు పూర్ణ మగుచు 

ధూమకేతువు చిందులు (దొక్క(దొణంగె. 

అప్పుడతని భార్య సుశీల నుచరితుంజూచి యిట్టనియె. 

శిశువుల నతిని రక్షించుట నీతి వా 

స్నవ్వ్యున కెట్టి దుష్కా_ర్యకరణ 

మేని కావించి త్రీత్వానర్థచాపల 

ఫణితి( బలిి_తి(గాని పల్క_(దగదు 

సకల ధర్మజ్ఞుండ వకట నీ వెబుగని 

ధర్మంబులదు భూతలమునందు 

(దవిడ దేశంబేలు దారిద్య వారణుం 

డను రాజువే(డిన యంతకంచె( 

. దెలివితో నిచ్చు ననుచు బోధింపందనయ 
నహితు(డెపోయి యారాజు నభను డస్సి 

యత (డు కార్యవశంబున నంపకున్న 

దెన్యమున( గొన్ని నాళ్లందు( దలడించి. 
శ (ap) య 

అంత( గొంత సొమ్ము హస్తగతం బెన( 

జోరు లధ్యసీమ( జుట్టు ముట్టి 

లగుడ ఘాతశక్రి నొగిలించి దోంచిరా 
“”విడువునంత((గుస్పి వి పవరు(డు. 

సుచరితుని కొడుకు నారాయణుడను బాలుని వతనిష్ట 
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వచ్చుచు నారాయణదేవుని విడిచి వచ్చిన పావ ఫలంబు తోడనే సిదించె 

నని పు తకులకుంజెప్పుచు నిజ నివాసోన్ముఖుండయ్యె. అంత 

87. విడుచు. 
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ంశొ 

తే. గీ, 

నారదీయపురాణము 

శ దవిడెశు, బొడగన' దం[డియన్నలు. టోవ 

మాతుల గృహమున మాతతోడ 

ఆకట డస్సి శమార్తుండై నారాయ 

ణాఖ్యు(డు చేరి భోజ్యంబు వేడ 

అన్న ంబు తల్లి ప్మతాంతరమున నిడ 

ననివేదితంబని యారగింవ 

ననిన నీవే నివేద్యము సేయుమట్టన్న 
ననుమతి గావించి హరికి నొన6గి 

. యతని భుజియింపుమని [మొక్కి యంబుజాన 
నార్పితోరు చతుర్విధాహార ములు తృ 

ణీకరించి భుజించె నాలోక విభు(డు 

సంయమి వరేణ్యులందణు సంసుతింప. 110 

ఇట్లు భుజించిన ప్యాతంబున సిక్టంబును లేక యుండ దాలుండును 

హర్షించి తలికడ కే(గి యన్న ంబు వేడిన మునుగొని చనిన నివేదితా 

నృ్న'ంబేమి యయ్యెననిన సిశ్వరుండు భుటించెననుట విని మార్జాలాదుల 

కప్పగించి భగవంతుండు భుజించెననుట యు కంబేయని తర్చించి విక్షాట 

నంబు సేయుమని పా తంబిచ్చిన. 

ఏ గృహంబున కత6డె(గిన నిందిర 

యాగృహంబున కపు డరుగుదెంచి 

దర్విచే భెక్యుంబు( దయనొనంగిన నది 

రత్నమయంబయి (ప్రబల కార 

సారమైయున్న నశక్తు(డై ప హస ద్వ 

యంబున( దతా కా తమట వహించి 

శిరమునంబూని యాశిశువు తల్లికి నప్సు 

డర్పింప( దత్సాతమంది కాంచి 

39 యమేడు మార్చిట్ట యిచ్చె రమేందు వదన 

యెనిమిదవమాజు ఘనమౌ నిజేష్టపా|త్ర 

మొకటి యిచ్చి కుమార: సి వెంగుమనుచు( 

వల్రియనిచినవచ్చు పుతకునింజూచి. 

ఏ8, (దవిశేశు. 

89. యేడుమార్ణి ట్ర యిచెర "మేందువదన__ఈ పాఠమున గణభంగము. 
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తే. గీ. 

నారదీయవు రాణము 11 

దివ్యాన్న భై క్షంబు*ివెట్టి లోకమాతయను గహించి యనుపవచ్చిన సుశీ 

తానును దత్పుతుండును భుజించి హర్షించి రత్నంబులు గాంచి యకు, 

మారుం|బశంసించుచు ధన ర తార్థంబుగా మెల్కనియుండె. అం 

సుచరితుండు చోర భగ్నాంగుండె యా(కటం గృశించి వు[తులక 

గృహంబునకు వచ్చుచుండె. అట్టు వచ్చు తన భర్తంగాంచి లజ్జిత€ 

సతి యెదుర్కొని. tt 

సర్వాంగీణ[వణు. డె 

దుర్విధు(డైయున్న మగనితో వేగమె యం 

తర్వేదన దొల(గంగ6 గుల 

నిర్వాహకు( డైన సుతుని "నేర్ప జింగింపకా. 11 

సుచరితు(6డు ఫశ్చాత్తప్పు (డె 

క లాల తెర్ధంబున తపస్సుచేయుట 

ఎంత మూఢుండనే నిందిరా సహితు(డై 

ప్మతపుష్ప ఫలాంబు భక్ష్యములు ని 

వేదితంబులు సేయ మోదించి సర్వస్వ 

దాయియైయున్న నారాయణుని వి 

సర్జించి యన్యదెశములకు నేగి య 

త్యల్పజనంబుల నా శయింప' 

దగునె కృష్ణఘనుండు తతకృపారనములు 

గురియంగ నన్య భికుకుల వండ. 

దెలివి లజ్జ్ఞాభిమాన వృత్తిని, జరింప 

నున్న నాకు నమస్కృతు లొక్క_టైన. 

జేయగా నర్హమని యాత్మ. జింత నొంది 

సుచరితాహ్మయ విపుడచ్చోట నిలిచి. 11: 

నారాయణ భజనంబు సేయుచుం దనయుండగు నారాయణునకు వే. 

శా|స్రోవదేశంబులు గావించి లక్ష్మీ వసాద లబ్ద సంవత్సమృద్ధిచే నది 

చార సమన్వితుండై [వియయుం దానును గల్యాణ తీర్ధంబున. దవంజ 

"సేసి యచ్యుతుని మెప్పించి సహస గుణితంబులుగా [బాహ్మణులక 

40. వెట్టిన నుతుండు దెచ్చిన నుశీల. 

41. నేర్చెణీం గంచెన్. 
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తే. గీ. 

నారదీయవురాణము 

భోజనంబులు గావింపుచు నున్న యా బాహ్మణుని ధనవంతుడని 

చోరులు [పచ్చన్న వేషధారులే ముగురు లలాటంబున, నితరాంగంబుల 

ద్వాదశోర్ధ్వ పుం్యడంబులు గావించుకొని నారాయణ నారాయణ 

యనుచు, విష్ట్రభక్తులంగనిన(_బణమిల్దుచువచ్చువారింజూచి సుచరితుండు 

భుజింపంబెట్టిన విష్ణు నివదితాన్నంబులు భుజించి నారాయణ పదాంభోజ 

తిర్ధపానంబొనర్చి కృతార్థులునైన వారలందజకు మనంబున “సర్వోత్త 

రంబైన సాత్వికత్వముదయింప సాత్వికులై యేము చోరులము. భవ 
(దవ్యాపహర ణంబునకు వచ్చినవారము. వెషమా[తంబుచూచి యుపచ 

రించిడివనిన నగి, యస్మత్కుుల ధనంబు నారాయణాహ్యయంబు. ఆ 

దవ్యంబెవ్యరు హరింప సమర్థులు ? అనిన విని సంతోషా కు తరంగం 

బులతో( బులకించి వందనం బాచరించి పరమపద | పావ్వ3పాయం బుప 

దెశింపు “మనిన నాత(డట్ల కావింప వారు నైష్షకులె దెహావసానంబున( 

బరమ ధామంబు నొందిరి అంత. 116 

సుచరితాత్మయు( డంత నస్తోకమహిమ 
ప్వుత పౌత్ర నతీమిత పూర్ణభోగ 
మంది నారాయణాం[ఘ పరాయణాత్ము, 

డగుచు వెకుంథఠమందిర మందె( దుదకు. 117 

ఈ నుచరితు సుచరి[తం 

బాసక్తి౯ విని వఠించి హర్షించిన ల 

క్ష సఖతుల్య కుమారుల 

చే నంతతి నిల్చి యుల్రసిల్లుదురుతుది౯ా. 118 

ధనధాన్య సంపదల్ గలు 

గు నపారముగా నుచరిత గుణసంతతికి 

ర్రన వారికి మణి సద్భృహ 

మున కేంగిన నరుల కగును ముర బితృదము౯. 119 

అనిన నమ్మునిం దులు సంతో షోత్చుల చేతన్కులై ముని శారూలుం 

డగు నారదుంజూచి కర్ణంబులకు నమృత [పవాహంబుగా( బల్కితి 

వింక నొక రహన్యంబు తెలుపుము. వానుదేవ కథా (వనంగంబు సేయ 

నీకంటె నెవ్వండు నేర్చుననిన యుక్తకాల [పశ్నకరులగు మీచేత లోచన 

పారణయగు రూపంబున నా తలంపవనం. బొడమెనని యా నారదుం 

డిట్లనియె. 120 

కవి. సర్వోత్తరంబై న సాతక్వికు ల 

48. ననట్ల కావింపవారు వరమఛామంబునొ౦ది రంత. 



సీ 

Gy టాం 

తే.గీ 

తే. గీ. 

నారదియపవురాణము 

శ్రీరామచంద్రుడు సితాలత్ముణ సమేతుడై 

యాదవా[ది న్వామిని పూజించుట 

హరిభక్తి నియతాత్ములైన మీ రవధాన 
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ణుండు యదుశేఖర కనకమాలినీ కన్యానమేతుండై పురంబు వెడలి 

చనునెడ వెదకి వెదకి మున్ను రాజు లడుగ వచ్చిన కుశుం డంగీక 

రింపక వితృవచన పామాణ్యంబున( దద్యదుభూషణ పు[తుండగు 

యదు శేఖరున కర్పించిన( ద దాజులు రోషంబున' దత్కన్యాపహర 

ణంబు గావింప(6 దలంచి మార్గంబున. 145 
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గర్వ గంథులు కొందజుద్దత మహీకాంతా|గణుల్ సాంవరా 

యోర్విక౯ా దద్యదుభూషణాద్భుత భుజా గోద్భూత లేజోనలా 

ర్పిర్బీథికా శలభత్వమందిరి జయశ్రీ నాంజనెయన్సుర 

ద్దోర్వీర్యాహతి(గొందటేరోగిరి నురేందుండేలు నవ్వీటికి౯. 146 

అప్పుడు నాకు నేతోత్సవంబయ్యె, నేమి చెపృుదునయ్యాహవంబు : 147 

హరి కరుణ గలుగు నెయ్యెడ 

పరిభవ మయ్యెడను లేదు పరిపూర్తి హృదం 

తరమున నుండిన వారికి 

నరయఃగనెచ్చో. బరాజయంబులు గలవే ? 148 

వసుదేవుండు శ్రీహరి అర్బ్చామూ రిని బూజించుట 

యాదవ భూషణుండు దంపతుల ముందట హరిదివ్య విగహంబు, 

బల్లకి వె నిడుకొని నడివించె. అందు మధురాకృతియెన మధురకు 

నడచిరి. అట్టియెడ ( బౌరకాంతలు( దద్వృృత్తాంతంబు విని యంత 

రంగంబుప్పొంగ నెదురుకొనిరి. కంకణధ్వని రుంకార మణిపూర శింజి 

తంబుల చెత దత్సంతోవష సల్హాపంబులు గప్పంబడియె. కోణాభిహత 

సంక్షుభిత భేరీకుహర సంభ్రమ ఘోషంబులు వేణుఏణాన్వన కర్చుర 
మర్దళ డిండిమ ధ్వానంబులును, కాహళ ధ్యానంబులు నన్నియెడల 

విజృంభింప వెతాళిక కుల్ దృవులుభయవంశ [ప్రశంసలు గావింప 

దంపతులతో(గూడ నా జగత్పతిని నిజపుర (పవేశంబు సేయించె. అంత 

యదు శేఖరుండు కనకమాలినితోడ నర్ధితాధిక దాయియెన విష్ణుదేవు 

నర్చించి త|త్ససాదంబున “సక లెశ్యర్యంబులుంగాంచె. ఆ యదువం 

శంబున నిట్లు నెలకొనిన భగవంతుని యర్బామూర్తిని వనుదేవు( 
డర్చించుచుండె. నిజోదరంబున విశ్వంబుగల యాదేవుండు దేవకి జఠ 

రంబున నుండుటయు, అన్య బంధచ్చేదకుండయ్యు నులూఖల బద్దుం 

డగుటయు, ఘంటాకర్ణ మో క్ష (పదాయియయ్యు(, దానువుతార్థియె 

-. తపశ్చరణంబు గావించుటయు, ముచికుంద బంధ మోచకుండయ్యు. 

గాలయవనుని,. వలన బలాయనము గావించుటయు, |బహ్మచర్యా 

పరిపాలకుండయ్యు గోపీ పరిష్వంగం బొనర్చుటయు, అన్యపుత 
రక్షణంబును స్యవు[త పాలనంబును విశ్వరూపంబు చూపుటయు. 

46. గొందటుండిరి సురేం్యడుండున్న యవ్వీడునన్. 
47. సకలై శ్వర్యములు గావించె. 
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బాండన న్యందనంబున( జూవట్టుటయు, ననిరుద్ధ కిరీట ధారణంబును, 

వింఛావతంన భరణందటును, త్ ధర్మ వతిష్టావన స్వీకృత మానవ 

రూవపంబును, నవనీత చౌర్యంబును, నిత్యావ్యాహలైశ్యర్యంబును, ఉగ 

నేన నియామ్యత్యంబును, |బవ్మరు దాధీవత్యంబును, గుర్వాది నమ 

(స్యాయయు మొదలైన చిత విచితంబులు మెజయించుచు వర్తించె 

ననిన మునులు సర్వంబును నెజుంగుదుము. కాని యా కృష్ణునకు నని 

రుద్ద కిరీట ధారణంబెట్టు నంభవించెనది యెజుంగము. దానిందెలియం 

జెప్పవే యని మును లడిగిన వారికి నారదుండిట్టనియె. 149 

(థీరృష్టుని మణి కిరీట ధారణ గాథ 

అసు రెశ్వురుండు (పహ్లాద వుతుండు వి 

రోచనుండను వాడు రూఢయశుండు 

కఖకాబ్ది మధ్య భాగమునందు ననిరుద్ధ 

సేవసేయుచు నతి స్థిరత నిలిచి 

యొకరుండు నా హరియోగని దానక్తి 

నుండ (దక్కిన మునులొయ్య నొయ్యం 

జన(గ( (బహ్హాదాత్మజా తత్త మహిమ (ప్ర 

భూత శ క్రివహించి న్ఫుటతరాగ 

రంగభావందటు నొంది నిరంతరంబు 

చేరి కొలుచుచు( దద్విష్ణు శీర్షదివ్య 

మణికిరీటంబుగొని నాగ మందిరాంత 

రాళ మొగి(జొచ్చెవా(డు దుశ్శీలుండగుచు, 150 

అంత భగవంతుండు రమతో మేల్కానిన సేవక జనంబులుచేరి హరి 

కిరీటంబు( గానక యాహారి నడిగిన నే నిదింపనెవ్వండు హరించెనో 

యెమియునెణుంగననిన( దద్వాక్యంబులు విని వారలు విరోచనుండే 

హరించి చనియె. ఏమందజము నిచ్చటనే యున్న వారము, అత(డనుర 

వంశోదృవుండు, ఎల్హప్పుడు షావంబె తలంచు, ఇప్పుడు మృచ్చిలిన 

వా(డై యుండియే వలాయనంబు నొందెనని నిశ్చయించి వైనతేయుని, 

బిలిచి మాలోబలవేగ సంషన్నుండవు సీవే విరోచనుని సాధింపుమని 

పార్థించిన. 151 

48. స్పతిష్ణారూపత్వంబును. 
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'వెనతేయుండు విళకోచనుని చంపి మణికిరిటముందెచ్చుట 

న్స పక్షాగ విషేప బహుళ వాతాహతి( 

గుల నగంబులు గలగుండువడ (గ 

ఉద్ధిత వేగమహొద్దతి శాఖ జం 

బూ ప్పక్ష ముఖ్యముల్ పొడవడంగ 
దుర్ధర స్ఫుటనట (తోటి కోటీధాటి 

మేఘముల్ తునియలై మింట “*నెజయ 
శు వినిర్ధాత నంస్పాలనోద[గత( 

దవన మండలము నెంతయును “నుగ 

తే. గీ. గూజితంబున రాకాసిగుండె లవియ 

నక్షిరోషాగ్ని విన్ఫూర్తి నభ నిమ్న 
గోర్మిజాలంబు తెకతెక నుడికి పొంగ 

విభమింపంగ( జొచ్చె( బూరాభగంబు. 152 

వ. అంత. బాతాళాంతర కోణంబుననున్న తేడోజిత విరోచను విరోచను, 

గాంచి మహత్తర యుద్దంబు( గావించి శంకులాకోటి తీష్టంబై న చంచూ 

పుటంబున వాని శిరంబు [వయ్యలుచేసి కిరీటంబు(గొని మింటికెగసి 

వచ్చుచు ముందట క్యామలాద్భుతంబై, యా (బహ్మ లోకంబై యున్న 

యొక దివ్య తేజంబు(గాంచి విస్మయంబంది యంత, 158 

మహా మణికిరిటము 

బాలమూర్తియగు శ్రీకృష్ణుని శిరమున సరిగా కుదిరి నిలుచుట 

స్, కర్ణాంతర స్థలత్క-లిత నేతాంచలు 

వ్యత్యస్త విన్యస్త వల్గుచరణు 

విమలాస నాంభోజ వితత వింఛావతం 

సవిరాజమాను( (బనన్న తేజు 

అనుపమ గుంజోరువోరశోభితభూషు- 

గమనీయ లాంగలి కర్ణపూరు 

గోపీ విలోచనాంకూర నుధా శీతు 

నంచిత పూర్ణ కృపాభిరాము 
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అధర వినిహితవంశ నాళాంతరాళ 

కలిత వివర భమత్శ-రా!గ కర శాఖు 

నఖిలలో కెక మోహ శరాంచితాంగు( 

బరివృతానేక బాలు గోపాలదాలు. 154 

వేణునాదాకరనపార వశ్యార్ల దష్టతృణధేను పరివృతుం డై యున్నం 
౯ థి ఠు నక 

గాంచి. 155 

అనురాగంబున నా పతంగవతి దా సార్ధ ద్విలక్షోరుయో 

జన ద ఘ్నెశ్వరు తతి రీటము 51  పశన్యంబంచు గోపాల బా 

లుని మస్తాగమునందు నిల్చ ధరణీ లోకుల్ నిరీక్షింపం గీ 

ల్కౌానియెన్ మౌళియు( ద(తృమాణముననుద్యత్పింఛధామంబుతో. 156 

అప్పుడు గరుత్మంతుండు విన్మయంబునం (బిణమిల్లి శీరాబ్ధికి నరిగి 

ముని సన్నిధానంబుననున్న భగవంతునకు విన్న వించిన( బరమ 

హర్షంబునొందెనని నారదుండుబెవ్పిన మునులు సంత సిల్సిరి. అంత. 15” 

నారాయణగిరికి యాదవాదదై యను 

నామంబు గలుగుటు 

౬కనా(డు బలభ( దు డుల్లానమున( దీర 

యా తావశంబున నరుగుదెంచి 

యాదవాచల శిఖరా | గంబునందు6గ 

ల్యాణ తీర్ధంబున నాదిమౌని 

గణములతో.బెక్కు కాలంబు లందుండి 

భవరోగ భేషజ భవ్యచరణు 

నారాయణు భజించి చేరి చక్షుర్మనో 

వాక్సూ ర్తిగాగ భవ్యమున( బొగడి 

ద్వారవతి కే(గుదెంచి యాదవశిఖా వ 

తంనమగు కృష్ణు సీక్షించి దశ్తిణాశ( 

గంటి యాదవ _౭లంబు కలితభోగ 

భాగ్య సౌభాగ్యశీలంబు పద్మనే|త ! 1586 

51. (పశ _న్యంబంచు 
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అందు ననుర క్రి (గ౫౦ంటిన్ 

గందర్ప సహ సరుల్య కాయు నమేయుకా 

బృందారక మాని నభా 

మంగదారక మైన దివ్య మంగళమూర్తికా. 159 

ఆ మూర్తి యస్మద్భహ దేవతామూ ర్లియకాని యితర మూ ర్ర్తిగాదని 
౧ 

(ప్రశంసించిన. గృహ్షుండిట్రనియె. 160 

ఈరీతి నేల పలె._దు 

సేరీ: యన్మత్కు_ల ధన సేవధియగు ల 

కే రమణమూరి తో నరి 

గా రూవించితివి యదునగ పభునిచటకా. 161 

అన్న! కొత్తమాటలాడితి వనిన సి 

తోడు నిజము నిజము దూరతరమె 

కదలి చనుట భాగ్యకరమని వారించి 

యరిగిరవుడు వ్మిగహంబు 52త్రోడ్ర, 162 

అరిగి తద్దివ్య మంగళ వ్మిగహంబు నారాయణగిరి హరి సన్ని ధానం 

బున నిలివి మూర్తి వై షమ్యంబు(గానక కలహంబులుడిగి రామకృష్ణులు 

తద్విగహంబు లన్యోన్యంబునుం గలసియుం డె. తదన్యోన్య సంగమం 

బున నీ శె లంబధికోచిత వెభవంబగు రూపంబుగాంచె నదిగాన 

యాదవాచలంబు నంద సేవింపుదురు. మున్ను నారాయణగిరియె 

యున్న యది నాండు మొదలుకొని యాదవా[దియన విలసిల్లె. ఈ 

యాగమంబు వినినం, బఠియించిన౯ గుణవంతు.డై, ధనికుండై, ధర్మ 

చారియె వి తాద్యుత్తారకుం డై, నారాయణపరాయణుండై న కొడుకును, 

గనకమాలిని సమానయైన కన్యకంగాంచి యంతంబున వెకుంఠవదం 

బునందు, వెక్కు_లు పలుకనెల : రామకృష్ణుల కటాక్షంబున సకల 

సంపదలును గలుగు. వారిని దెత్యు లెదిరింప వజతురు. సురలు 

(మొక్కుదురు. పూర్వాపర వంశంబులు పది తరింపం జేయుంగావున 

సీ యాదవా ది శిఖరికుల శిఖరంబున మహావై భవంబున మమ్మునుత్సు 
కులంజేయు విష్ణుదివ్య రూపంబులు రెండు నుండు ననవిని మునులు 

నారదున కిట్టనిరి. 169 

కల్తి, గాను. 



తే.గీ, 

సీ. 

N-9 

నారదీయవురాణము 129: 

యాడవా(దినాథు సీవించు భక్తుల 

కపచారము కావించిన వారికి. గలుగు కీడు 

పరమ దయా కాంత భగవంత నారద 

హరి యీ నగంబున కరుగుదెంచె 

ననుట యన్మల్లొచన్నాగ సాషాత్కార 

మైన తెజంగయ్య ననఘమూర్తి 

ధన్యతయు( గృతార్థత్వంబు గలిగె నీ 

వచనంబు కతన నవార్య మహిమ 

నైన, (బళ్నాంతరం బడిగిన శోధించి 

తెలువ నేర్పరివి నందేవా మణంగ 

యాదవాచలవాసి జనాళివిష్ణు 

కీర్తి ధర్మ పళస్తిమై వార్త కెక్క 
నట్టివారికి నపరాధ మాచరించు 

నది యకర్తవ్య మంటి మహాత్మ! నీవు. 164 

అది యెయ్యదియో వినియెద 

మవిరళ సద్భక్తి వేగ నానతి యిమ్మా :! 

భవరోగ వెద్య సేవా 

(పవణాత్మక ! పద్మజాత్మాభవ! మునిచం దాః 165 

అనిన మునులంజూచి నారదుండు మద్దురుండు నాకు నానతియిచ్చిన 

కమంబు వినుండెణింగించెదనని యిట్లనియె. 166 

రాజ వురోహితుండైన చతుర్వేది కథ 

మున్ను పాజ్జు(డు నతిమూర్థుండు రాజపు 

రోహితుం డత్యంత రోషపరుండు 

మనియి( జతుర్వెదియను పేరనొక్క_ండు 

నన్నింట నేర్పరియెన జాణ 

నారాయణక నిస్టారతులగు వారి 

యందు శకి నహింవ( డనుదినంబు 

అరసి నానా దేవతార్చకులను జాల 

మన్నించి కొనుచు ధర్మంబు విడచి 
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ఆ.వె. 

ఆ,వె. 

తే.గీ, 

నారదీయపు రాణము 

నియత భోజనంబు నిందించి మించ న 

ర్యాతిథియను వార్త నధిగమించి 

భూధరా శయ పరిపూర్ణ సంపదలచే 

నతిశయంబునొందె నాత( డంత. 167 

అతనికి మధావియను వుతుండు పథమంబునంగలిగ. అట్టనె ఘనుల 

నివనామముల ముగ్గురు తనయులు వితృగుణ [(వవిణులు జనియించిరి. 

ఆ (బాహ్మణుండు రాజభట [దవ్యంబుగొని దంభంబునం (బతివత్స 

రంబును యాగంబు గావించుచుండె. నంత నొక్కనాండాతడు పైతృ 

కం బాచరించుచుండ, హరిభక్తి పరాయణుండును, వర్ణా[శ మాచార 

నిష్టానియత మాననుండును, నారాయణా ది వానుండగుటంజేసి (తిదశ 

నమస్కృతుండును, మానావమానతుల్య పమోదహృదయుండును 

నగు హరిరాతుండనువా(డు త|ద్దామంబు(జొచ్చి వృద్దుండు నధ్వ 

[శాంతుండును గాన నుతునితో( గూడ వచ్చి వషమ్మాతా వె దికుండగు 

చతుర్వేదింగాంచి (బాహ్మణ పరివృతుండై యుండునప్పుడు 168 

నారాయణదేవు పదాం 

భోరుహ తులసీదళములు భూనురవరకం 

రీరవు( డర్సింప(గ ని 

సారంబుగ (జూచి కెలుసాచక యున్న కా, 169 

మతియునాకసారి యా వి పోత్తముండు తులవీదళంబులొనంగ దరియ 

వచ్చిన. 170 

అంటరాకు స్నానమాడిన వా(డనో 

ద్విజకులేం[ద : సివు తెరువునడచి 

యంటు దొక్కినాండ వరంబె నీ కేల 
యె 

నున్న తులసి ముట్ట నుపవసించి. 171 

అనుప నీతుండు నావుత్రు( డతని చేతి 

కొన(గు, కాకున్న సీచేత నుండనిమ్ము ! 

తులసి లోకంబు లోపల దుర్హభంబె ? 

యిదియు నొకవస్తువే దాతినెంచి చూడ. 172 

9x 



లశ 

తే.గీ, 

నారదీయపురాణము 131] 

మెచ్చాయె నిచటి కెటికి 

వచ్చితి వేగంబె తెలుపు వనుధామర : యే 

నిచ్చట సన్మంత కలా 

పోచ్చారణశ క్రి మెజసీయుండినవా(డ౬౯. 1/9 

అని (బహ్మ బంధుండు పల్కిన నా బాహ్మణుండు. 174 

అర్భ కుండధిక దూగాధ్వ పరి శాంతి 

నలసిన వాండింతయన్న మొస(గు 

మనియె నా హరిరాతుండనఘ వెతృకమునే( 

డర్పింపరాదని యాగహించి 

యనియె, జతుర్వెది, యన్నంబు మాన సీ 

తండులంబు లొనంగు ధర్మబుద్ధి 

నన్యగృహంబున నైనను వండించు 

కొనియెద(గాని యాకొనిన యతిథి 

గడవకుమటంచు( దద్ద్విజుడడుగ నడుగ( 

దగునేె వెతృక దినమున దండులంబు 

లైన నర్పింపననుచు గ ర్వాంధ బుద్ధి 

నా చతుర్వేది తర్దించి యాడునంత. 175 

అధ్యపరి శాంతి నలసి |బాహ్మణుండు మణియు మజియు వేండుకొన 
సర్యాతిథియెన చతుర్వేది మతియ మతియు లేదన ధర్మం బెఅుంగుదు 

విర్రుల పలికెదవు ? నీ గేహంబున నిడక యుండిన సిబంధుగృహంబున 

నేసి భుజియింపంజేయుమని యా భూసుర వర్యుండు (పార్థింవ( జతు 

ర్యెది కృద్దుండై నిరసించిన యేని పిశాచంబువలె. బలుమాలు నడిగి 

పీడించెదు" ఈ నగరంబున నుటేీ గృహంబులులేవె? పొమ్ము! 

పొమ్మిచ్చట, దొలంగుమని తర్చించినంతట నశక్ర్తుండై పుతు(డును 

దానును నంగణ భాగంబునం దో(చక నిల్చిన నా చతుర్వైది తన 

తనయులచేత బాహ్యభాగంబునకుం గరార్ధ చం[ద [క్రమంబునం 

[దోయించి కవాటంబు బిగియించునెడ( గవాటవేగ సం భాంతుండై 

బాలుండు నేలంబడిన నష్టోభవయని యా దాహ్మణోత ముండు బాష్ప 

గద్గద వాక్యంబులం బలుకుచు( గుమారుని నెతికొని మేను నివురుచు 

బుజ్జగించుచుండె. అప్పుడు. 176 



}32 నారదీయవురాణము 

క, కలుగదు కోధము లోభము( 

గలుగదు గర్వంబు మదము. గలుగదు హరిభ 

కులకు( బదీవము కిందట 

నిలుచునె ఘోరాంధకార నిచయం బెల్ల౯. 

థా, కూరాభీల భుజంగనాకు కుహర కోడంబులో నున్న, దు 

ర్యార జాల సముల్లనచ్చి ఖి శిఖ్రాగ (శణిలోనున్న 6, గాం 

తార వ్యా ఘగుహాంతరాళ బిల మధ్య *శణిలోనున్న మేల్ 

5కి సేరన్ వచ్చుటకన్న భక జనతా శ్రీనింద కావానముకా, 

తే.గీ. దరణి(బి తార కల్పిత ధనము వ్యయము 

సేయరాదం|డు బుధులు చర్చించిచూడ 

న (ప్రధాన వతం బిదియనుచునవుడె 

దూరతరముగ ధర్మంబు కొల(గిపోవు. 

తే.గీ. (బాహ్మణోత్తము, డిప్తేంగ( బరమహర్ష 

పూర్ణుడై వెతృక మొనర్చె భూగువర్వు( 

డర్ధమును విద్య రాజమాన్యతయు(గలుగ 

యుక్తము నయుక ము నెజుంగ నొకనివశమె ? 

విష్టరాతుండు కాఏ౦చిన భాగవతారాదనము 

చ. అలసి యశక్తు(డె ద్విజకులాధముసేంతకు రోసి వీటిలో 
వెలయ(గ నూర్ధ్వ్యవుం|డము(, బవి|త భుజాయుగ శంఖచ|క్రము 

దలు, నలినా క్ష మాలికయు, దాల్చిన తద్ధరణీ నురోత్తముం 

గలుష విదూరు(గాంచి కుతుకర్పృన భూనురు(డొక్కారుండటన్. 

తే.గీ, (బాహ్మణోత్తమ : పేరేమి? బాలుండేమి 

గావలయు? నెండు మననులో. గల(గినట్లు 

గానువించితి నాకు నిక్క_ముగందెలువు 

మనిన సర్వము నెణి(గింవ నాదరించి. 

వ. ఆత డిట్లనియె. 

మ. హరిభక్రాం మ్ సరోజ రేణుకణ పూతాత్ముండనై శిష్టమం 

దిర ధాన్యౌఘము ముష్టెమాతముగ నాతిథ్యంబునకా వేడి ను 
స్థిర భ క్రికా నిజ దారవు[తపితులకా దీవింప(బోషింపుచుకా 
బరమానందము( టొందియుండుదును సౌభాగ్య [పభావంబునకా. 

శకి, లీరీతిన్ వారిభక్కనిందక గృహం వీకించు కన్నన్మహిన్. 

177 

178 

1/9 

180 

181 

182 

189 

184 
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అని మజియు నాకుం బన్ని ద్దణు నందనులు హరిద్యాదశనామంబులవారు, 

వారి వెరు లోకంబున. _బసిద్ధంబగు. నేను నారాయణున కంటె నన్య 

దేవతను భజింప, మద్భార్యయు సీ వతంబె యాచరించునది. అని 

విష్ణురాతుండు తన నడక విన్న వింప( బుతాన్వితుండై హరిరాతుండు 

తద్భృహంబునకుంజనియె. 185 

విష్ణుభకృ గృహావాస విభవమహిమ 

విష్టుభక్తుల కే తగి వెలయుచుండు 

శీర శర్క_రలునుబోలె(, గూరనంగ 

ముంబు విషనింబదళ మెళనంబు(బోలు. 186 

హారి సన్యాసి వి వెషంబున అతిథియైవచ్చి యన్నుగహించుట 

అంత విష్ణురాతుని భార్య సుముఖి యనునది పరమసాధ్వి కలశంబున 

నుదకంబుపట్టి వుతుండును, దానును మజ్జనంబాడి హరిరాతుండు 

మాధ్యాహ్నిక కృత్యంబులుదిర్చి నారాయణ (పతిగా నై వద్యంబు 

నివేదించునప్పుడు శిష్యచతుష్క్టంబుతో, జరమాశమి యొక్కండు 

చనుదెంచె. ఆ గృహస్థుండు నయ్యతిథిని వానుదేవునిం బలెంబూజించి 

(మొకి్కి- పాద వరిమార్దనంబు(గావించి యహోభాగ్య మహోభాగ్యమని 

తత్సాద తీర్ధంబు శిరంబునంజల్లుకొనిన సన్న్యాసియు, నతని శిష్యులు 

నలువురును, అతిథియు నతని పుతుండు నేకవంకిని భుజియించు 

చున్న తతి నా విష్ణురాతుని బాలుండొకండా(కొని తం|డికడకు వచ్చి 

రోదనంబు సేయందొడంగ. 187 

సుముఖింగన్గొనియన్న మీఘటములో కోధింపవేయంచు( ద 
[దమణుండాడిన, సాధ్విలేదు క బళార్థం బైన నంచుకా యథా 

ర్భముగా(బలై, మనోహరుండు మజీయు॥ దర్జించి కోధింపు మ 

న్న ముదంబొప్ప(గ( జూడనన్న పరిపూర్ణం బె ఘటంబుండినకా. 156 

(దాహ్మణోత్త ముండు పన్నిద్దణును సుతుల్ 

తాను నతియు మనను తనివిదీఅ 

నారగించిరప్పు డత్యంత సంతోష 

పూర్ణహృదయు లె యపూర్వు మహిమ. 189 
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ఇట్టు [పతిదినంబును జతుర్విధాహారంబులు మండుకొనియుండ( 

[బయత్నంబున నాగతులగు వైష్టవుల భుజియింపం జేయుచుండె. ఆ 

యతిథివూజతో నుముఖియె పాతంబులువాడె నాప్మాతంబు సౌవర్జంబు 

లును, రాజతంబులునై ఎలసె. సన్న్యాసి భుబించినయుడ నిరవధియైన 

నిధిగానవచ్చె. సన్న్యాసి వేషంబున నారాయణుండు వెదంబులు శిష్య 
రూపంబు లె వెంటంజనుదేర నేతెంచెన(ట. పాషండి వారణోద్యోగంబున, 

దిదండిధరరూవంబు గాంచి మున్ను విజృంభించు దత్తా తేయుండని 

మీరెలుంగుదురు. నారాయణపరాయణుండెవ్యని గృహంబున భుజించు 

నాతనినృహంబున సాతాత్సా-రమున నారాయణుండు భుజించు. 190 

భాగవతాపచారముచే చతుర్వేది మహాపడలపాలగుట 

గ. 

తే. గీ, 

తే. గీ. 

ఆ చతుర్వేది వ్మితాద్యర్చనము సేయు 

నపుడు వయః పాాతమందు విషము( 

[గ క్కానొక్క మహో గకాలాహి, భోజనా 

నంతరంబున మృతులైరి భో క్ర 
లావి పుడును భార్య యాత్మ జులునుదాను 

పాన భోజంబున (బతికిరంత ( 

దద్విజాత్మజులు పౌ తకులంగణములందు. 

జాటిది వైతృకాచరణ విషము 

చేత గర శంబువెట్టి థబించె దుష్ట 

సీలు (డై దిఇజు( డంచునావ్షితి సురేందు( 

బట్టి దట్టించి రారాజభటులు కశల 

మర్మములు దూలియీలళ్లి నాదుర్మదుండు 191 

మేధావి వనము చొచ్చితి 

రోధానమునాంద మోర రూవంబగు వ్యా 

(ఘాధిపతి (మింగె. గొందయు 

భూధరమున కెక,_(బోయి భువింబడునంతకా. 192 

తలియు జిహ్వాచ్చేదంబొనర్చుకొని పరానుత్వంబునొందె. 198 య దం 

అతని కన్యక లిరువు రత్యంతథీతి 

రాజదండ భయమున ద్వారంబునందు 

ననల శిఖలుంచి మడిసి రట్టావురంబు 

నణ(గెందద్విమ్షురాతు గేహంబుదక్కం_. 194 
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వ, తత్సంబంధో వజివులగు వారిరాజభటులు కారాగ్భహంబున నిలిపిన నందె 

వారు మృతులై రి. ఇవి యన్నియు దిన తయంబుననయ్యె. హరిభక్తుల 

నవమానంబుచేసినను, గురువుల బపూకరింపకయున్నను, దుష్టుల 

బహూకరించినను, తనుదాబపబాకరించుకొనినను సంపదలు నశించు. 

ఇది యెహిక దుఃఖంబు, ఇ(క నాముష్మిక దుఃఖంబులు వినుండు. 195 

మృతుండైన చతుర్వేది నరకప్రాప్తండగుట 

ఉ, కూరులు కాలకింకరులు ఘోరతరాజిన రజ్జుబంధ ని 

సారితపాదు(గా నిలివి స్తంభముతోడ నధోముఖంబుగా 

దారుణశ క్రి (గట్టి బెడిదంబుగ! బుతులతోడ (గొట్టిరా 

హారవవృ త్రి(దద్ధ్విజ నిజాన్వయ కాంధవులుళా జలింవంగ ౯. 196 

క, నర్మ్యాతిథి దానంతట 

సర్వజనంబులు వినంగ సమవరి వినా 

దుర్వర్శన తెలువవె బుధ 

నిర్వాహక మొట్ట వినవె: నియతగుణాథ్యా! 

ద అన్యాయం బన్యాయం 

బన్యాయం బరయవే: మహాత్మా! తిజగ 

ద్ధన్యుండవు సకల సురమూ 

ర్ధన్యుండవు నన్ను (గావు తండి ! కరుణకా. 197 

వ. అనునా చతుర్వేదిని విడిపించి సమవర్తి యెట్రన్యాయం బయ్యెనని 

యడిగిన నతండు (పాంజలియె యిట్టనియె. 198 

సీ, ఆమ్నాయములు నాల్లు నర్ధయుక్తములుగా. 

జదివితి మీమాంన సార మెల్ల, 

నెజి(గి వెదికకర్మ మిట్టి నెన్నికగా(గ 

నాచదించితి జగంబౌననంగ 

ఆత్మజుల్ నాకన్న నధికులు గృహిణియు 

నిత్య ధర్మాన్విత నేడు నాకు 

బాధ లేటికి (బూర్ల పరమదయానిధి 

కోనమవరి వివరింప కా స్త్రదృష్టి 
లోకా ప మలాలా. 

54. [వా(త[వతిలో ఈ పాదభాగము కుండలీకరింపబడియున్నది. మూలకారుని 

వాక్యము శిధిల ముకా(గా [వతి (వానీనవారు పూ ర్తచేసినట్లు తోచును. 
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తే.గీ. శమన: నీ యాజ్ఞ లోని వారము కటాక్ష 

ఆ.వె, 

వీక్షమము(గావుమేమని విన్నవింతు 

మనిన నా ధర్మరాజు న్యాయంబు(బూని 

యతని దుర్భృత్తి కలుగుచు నప్రుడనియి. 199 

రీ! దురాత్మా: నారాయణాచలంబునుండి వచ్చిన విప్రుని నారాయణ 

పరాయణుండైన వాసిం దిరస్కరించితివది యెజుంగుదువో! యెజుం 

గవో? పద్మారమణ పాదాబ్దవాసిత తులసీదళంబు లతండర్పించిన నది 

గెకొనవైతి వది యెజుంగుదువో: యెజుంగవో? ఓరి పాపాత్మా! 

దాలకుండధ్వపరి[శాంతుండై యుండ నది(జోత్తముం డబ్బాలున కై 

యన్నంబు వేడిన నవమానంబు చేసితి వది యెజుంగుదువో? యెజుం 

గవో? కవాట వేగహతుం డై పడి బాష్పవ్యాకులక్షణుం డైన హరిరాత 

వాలకుం గరుణింపవైతి వది యెజుంగుదువో? యెజుంగవో? రాజ 

కృపగలిగి గర్వించి శంఖచ కాది ధారణంబు నిందించితి వది యెజుం 

గుదువో? యెజుంగవో? ముక్తి మార్గోప దెష్టలగు మునుల వచనంబుల 

[ప్రమాణంబులంటివి మూఢ: యవి యెజుంగుదువో యెజుంగవో ? 

వేదంబులు నారాయణుండె పరదేవత యనవై వర్ట్యంబొందితి వది 

యెజుంగుదువో? యెజుంగవో? నిత్యంబును రాజగోష్షియందు నాసిక 

[పశంసయు, సాధు దూషణంబును నొనర్చితి వది యెుంగుదుదో? 

యెజుంగవో? ఇన్నియు నెటికి? రాజనభను శరణాగత రక్షాధర్మంబు 

దూషించితి వది యెజుంగుదువో ? యెటుంగవో? యని పలికిన 

(బాహ్మణుండంగీక రించి కంపంబునొంది యీమహాపాపంబెట్లు తరిం 

తునోయని మజీియు మజియు6 బాదంబులంబడిన శమనుండాతని 

కిట్టనియె. 900 

ఈయఘములకే నెలు(గుదు( 

[బాయశ్చిత్తంబు విష్ణుభ కులయెడ న 

శేయముగ(జేయునవమతి 

పాయక నిష్కుతియలేదు పాపంబునకుకా. 201 

అనిన మజీయు మజియు నడుగులవె(బడి 

కంపమొందు వి|వుగాంచి సీడ్రు 

మరణవేళ నేడు మాజులు గోవింద 

యనియి విష్ణరాతుండతుల కరుణ. 202 



తే. గీ, 

నారదీయవు రాణము 137 

చతుర్వేది (బహ్మరాఉనరూపంబు నొందుట 

అందున ఘనయాతన లిశ( 

బొందవు దుష్కర్మవృత్తి 55ర్టూనెదవడవిం 

జెంది జనరహిత దేశము 

నందుండెదు (బహ్మరాక్షసాకారమునకా. 209 

(బహ్మరాక్షసియగు నీదుభార్య, నీదు 

పు[తకులు గృ ధ్రమూర్తు లె పొవలవెంట 

56 వదభిహతినిహతజంతు భక్షణెచ్చ( 

దిరుగుచుం దువనాంతర దేశములను. 204 

ఆని శమనుండానతిచ్చిన బ్రహ్మ రాక్షసవృత్తికింగడ యెయ్యదియని 

దీనుండై చతుర్వేది యడిగిన నెప్పుడు విష్ణుభక్తులం గాంచెద వపవ్పుడే 
తద్దెహంబు వీడొ_నియెదవని బంధనంబు విడిపించిన గుటుంబ 

సమేతుండై పోయి యాభష్ట బాహ్మణుండు వింధ్యారణ్యంబున నివ 

సించుచుండె. మధురిపుపదసేవా వరివక్య స్వాంతవృ త్తియె యదుగిరి 
తటంబుననున్న భాగ వతునెవ్వనినేని యవమానించిన( జతుర్వేదివలెనే 

నష్షుండగు ధరాతలంబున. 205 

హరిరాతోత మవుణ్య సత,-థలు నిత్యానంద సంపత్తి నె 

వ్యరు విన్నకా బఠియించిన౯ హరికృపా వారాశియ వారి మం 

దిరపసీమకా భుజియించు., దద్విమతులెంతే నము పొల్తురు 

రగరనెంచకా ధనధాన్యసంపదయు నెళ్ళర్యంబు sa 206 

అనిన ద|ద్బహ్మరాక్షసత్యము క్తి వాని కెట్టయ్యెనని మునులడిగిన 

నారదుడడిట్టు తెలిపె. 2907 

ఫలమూలవర్ణిత బహుకంట కాకీర్ణ 

తత తవ వాలుకాధ్య (వదేశ 

ఘనత రారణ్య భాగంబున నాఢకొని 

తనువు దూల(గ దూరదర్శనమున 

నగ్ని శిభారుణోద్యత్కీర్ణ కేశమ 

సకముతో వాయనతను వికార 

కళల(గృశించి దగ్గమతినచలవర 

మునుబోలి తూలైక మూర్తిధారి 
క. ద ద ల నాననా నలా దాన్న 

55. బూనెద ర ళ్యాానిందొక యరహీత చేశము. 

56. భవదఖండాథఖి నోత జంతుభతణేచ్చ. 
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తే. గీ, 

నారదియవురాణము 

యతుల దుర్వార ఘోరాహియైన జిహ్వ 

గలిగి పాతాళకల్ప ముఖంబుతోడ( 

వచే లిరువంక భయములు గులుక సెలవు 

లందు మాంనంబు మెనవుచు నంతనంత. 208 

నిమ్నదృష్టియు, శూర్చకర్ణుండును, వకబాహుండును దిఠ? 5 క్సెకు 

ణలుండును, గుక్కు_టోరస్థ్సలుండును, బలలాశాతుర శన నివాది 

సం సేవితుండును, దాళ [ప్రమాణ పాదద్యయుండును, శూలఖడ్ల 

ధరుండును, (బేతబివరావరణుండును, గర్జావలంబిక పాలుండును, 

గపాలమాలికాలంకారుండును, 5 భస్మో ద్దూశిత సర్వాంగుండును బాప 

కర్మ దృష గోచరుండును, నాం్యత మహావవీతుండును దమనకోటి 

బంధుండును భె రవ స్వరుండునునై వ్యుతమిత భార్యాసహితుండె 

(బ్రహ్మ రాక్షసత్వంబు(గాంచి యనెకవర్ష సహ్మసంబులు జీవకోటుల 

భక్షించుచునుండె. వాని దారావు తులు గృ|ధరూపంబున. దత్సార్శ్య 

వర్తులె యతండు పొంసించిన జంతువుల మాంసంబులు భుజియించు 

చుండిరి. ఈశ్వర దోహులకు నిట్రనుభవించుట చాలునె నిత్య 

నిరయంబులుగాక ? 209 

భాగవతానుగహమున 

చతుర్వేదికి (బ్రహ్మరా కత సత్వము తొలగుట 

ఆకాలంబున నేంగుదెంచిరి “*మహోద్యర్థివిభానుల్ , నుత 

కోకుండొక్క_(డు సత్యనిఘు(డన( దేజోధర్మ సంపన్న తకా 

వైకుంఠ (వయ నామకుండొక (డు నన్వర్థాహ్యయ వ కియలా 

లోకుల్ చూడ (జెలంగి రద్భుతగుణాలోక్య 60 వభావాఢ్యుల౯ా. 210 

వారలు వుణ్యచరితులు 

నారాయణ గిదివరాధినాథ శీమ 

న్నారాయణ దెవాంఘిన 

మారాధన మాచరించి యరుదెంచుఘనుల్ , 211 
న 

57. గోరలిరువంక 

58. భస్మోద్దూళన లివు ండును. 

598. మవోచారుల్ సమ[గో త్తమ (యతిభం గము) 

60. [పభావంబునన్. 



తే.గీ, 

నారదీయసురాణము - 139 

ఆది కాశ్మీర దేశాగతులై యదు 

శె.లేం[దు సేవించి సమ్మ దమున( 

తద్దేశ మునకు నాతత భ క్రిమజలి యె. 

గుచు హరిభకు లక్రుంఠితావ. 
బోధనిష్టులు ద్విజపుంగవులాహరి 

షే తమ్మునందుండి చేరితమ్ము( 

గలసి వెన్యెంటరా(గా హరి(గీ ర్తించి 

కొనుచు వింధ్యాటవఏిశ్లోణి(జొచ్చి 

యొకతటాకమున ముని(గి యుచిత వుణ్య 

కర్మములు దీర్చియధికార గొరవమున( 

గేశ వుని(గొల్సి విష్ణునంకీ ర్రనములు 

నియతి( గావించునంతలో నిలిచి తెలిసి. బి12 

ఆ |బహ్మరాక్షనుండచ్చట( దిరుగుచున్నవా(డగుట నకల మహో 

పావంబులకు హరికీ ర్రనంబు సేయుటయే పాయశ్స్చి త్తంబని [కుతి 

స్మృతి పురాణెతిహాసంబులు |పమాణంబులుగా ఆ భాగవతులు [పసంగ 

వశమున చెవ్పికొనుమాటలు దూరంబుననుండి విని గృ్మధరూపు అ 

యున్న భార్యాపు తులును దానును హరిభక్తి దర్శనకీ రనంబుల 

హృదయంబు [పసన్నంబైన యె విష్ణుభ క్ర పదాంభోజసంగపూత జలంబు 

దృష్టి పథంబుననున్న( బానంబు చేసి యా-రాతసుండు. వై కుంఠ 

తద్భ క్ర భుక్క శిషపా తవాశనతోయ పరికిర్ణాన్న క బళంబులు భుజించి 

గృ|భంబులు దాను 'జాతిస్మరత్యంబు నొంది ,వఎవస్యతు(డానతి 

యిచ్చిన కమంబు( దలంచుకొని విషుభక్సాం[ఘీ తీర్థంబున ము క్రియ 

ఫలియించె; ఫలాంతరములనిన నెంత? యని భావించుచు 918 

అపుడుప్పొంగుచు [బహ్మరాక్షను(డు పూర్ణానంచుడై దక్షిణా 
ధిప పూర్వోక్త విశుద్ధ వైష్షవవరుల్ *దీవ్యత్తనుల్ నిత్య ధ 
ర్మవరుల్ భూతల భాగ్యదెవతలు సారజ్ఞుల్ మునుల్ వీరకా: 
యపరిచ్చేద్య మహానుభావులని తా నాత్మకా దిశంసించుచుకా. 214 

మన ముల్లనేల్చ దూరం , 

బున దండ పణతి చేసి పొదవెడు పాపా 

త్ముని (బహ్మరాక్షన్తుం గని 

ఘను లాకాళ్మీరదేశక ర్తలు వి|వుల్. 915 

61. నత్య వతుల్ నిత్యధ-- (యతిభంగము) 
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తే.గీ. 

నారదీయపురాణము 

ఇటనిరి. 
ర 

సి వెవ్వండ వీవనమున 

కీవచ్చిన వార వెవ్వ రీ రా్షవనజ 

న్మావిర్భావము నీకే 

రై వడి, [బావించె నెఖుగ(గా బల్బు మనకా. 

తన సేంతయు,, దనజన్మము 

తన తనయుల కథలు దార త త్తత్కృృతులు౯ 

వినయమున విన్న వించెకా 

మునుకొని యా [బాహ్మణో త్తముల కత(డు వడిళా. 

విన్న వించి 

సత్యనిష్టుండు వచించిన హరినామ (పథావము 

ఏనెటులక౯ దరింపుదు మహీనుర రత్నములార! యన్న వి 

ద్యానిధి సత్యనిష్టుండను నాతడు పల్కెను [బహ్మరాక్షసుల్ 

(శ్రీనళినాక్షకీ ర్రన విశేషమునకా ఘనపాతకంబులా 

యేనునుదూలు; నిల్చుని క నెయ్యడ నయ్యువపాతకావళుల్ , 

+, . నారాయణ చార్మిత క్ 

థారంభము మాని మర్తుండన్య కథ లకుకా 

[బారంభించుట గవ్యప 

యోరుచిదిగనాడి కాంచికోత్సుకు(డగుటల్. 

మందరాచల మంథాన మధితమగుచు 

సుధయమర్త్యుల జిహ్యలు సోయా నాత్మ 

బిహ్యనుదయించి హరిక థాంచితరసాయ 

నంబు నరులకు సకల భాగ్యంబు నొసంగు. 

భవ దురుకాంతారాంతర 

నివసన మలినాత్ము లెన నీచాత్ము లక 

ర్హవశాయి కథామృతమును 

“*నవిరతముం[గోల, బూత తాత్మతగలుగు౯. 

62, తన యుదారత్వంబున్. 

68. విర తమున్ బూ తవ్భ త్రుల గుదురు వేగన్. 
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తే. గీ. 

తే. గీ. 

తే. గీ. 

నారదీయవురాణము 

దురితాహిదష్ట నరులకు. 

బరమౌషధ మెంచిచూడ( బద్మాకాంతా 

వర కీర్తన మొకటియే 
యరయంగ నేమిటికి దేవతాంతర మహిమల్. 

వెల్లిగొను దుఃఖవారిధి 

కల్లోలము లు తరింప( గమలాక్ష కథా 

సల్హావ యానపాత న 

ముల్హానము చేత(గాక యొక్క_టి గలదే ? 

తావపతయ శమనమునకు 

నోవకా జగమెజు(గ నయ్యదూ త్రంనక థా 

లాపంగీబొక్కాటియదగు; గ 

రోపమమగు నన్యదెవతోత్క_ర్షమిల౯ా. 

ఘనత నారాయణాఖ్య యొకానొకప్పు 

డైన గీర్తింపలేని మూఢాత్ము వదన 
మరయ వల్మీక మతని జిహ్వాంచలంబు 

చర్చ 'సేయంగ మోరభుజంగమంబు. 

పావులగు మానవులకు (శ్రీపతి కథాను 

ధారన పేమ ముదయించి తనరకునికి 

యుష్ట్ర పోతంబు మాక ౦ద ముజ్జగించి 

నింబ ప్మ్యతంబు చవిగొన నిలిచినట్టు. 

అచ్యుతానంత గోవింద యనుచు. దిరుగ( 

దిరుగ( బలుకు మహాత్ములు దిరుగ ర్నుగ 

పాతకాబ్ది మహావర్త వటలమధ్య 
సంతత భమణైక పచారములను. 
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cr 

తే. గీ. 

ఆ.వె. 

నారదీయవురాణము 

భకాంఘిరేణువుచెం బవ్మితంబగు కల్యాణతీర్థంబు ిరంబున( జల్లికొని ' 

తద్దిరీం|ద (ప్రదక్షిణ నమస్కార కీ ర్రనంబులు గావించిన భగవంతు(డు 

(పనన్నుండై ముక్తి నొనంగునని యానతిచ్చె. ఇట్లని వారు నిజ 

నివాసంబునకె(గి రంత. 28() 

బహ్మరాక్షసుండు భార్యయు నుతులును 

గృధనికరములు యదుగిరికి జేరి 
రేషిద్రి (పదక్షిణంబు నెరవి త త్రీర్థాధి 

వాసి పాదు పాదవారి( | గోలి. వివి] 

ఇటులకా మానము లేను దాంటిన రమాధిశుండు తదునరో 

తట వూర్యాఘములన్ని యుకా మజచి త త్త్వజ్ఞాన సంపత్క_రో 

దృటు లె మించిన యాజయుకా విజయు నుద్య|త్పేమ మీజకా సుధా 

పటల పాయములై న సూకుల(దగకా బల్కె౯ |బమోదంబునకా, విలివి 

హరిరాత ఘనునకు నవచార మొనరించి 

యా చతురేది భార్యకుమార 

బంధు నమేతు(డై బహ్మరాక్షను( డయ్యె 

నట్టివా( డిట మదీయ పదభ కి 

వరపాద తీర్థాంబు పానంబుచేత( బ 

వితుడై విజ్ఞాన వృత్తిగలిగి 

యేతదమేయ గిరింద పార్శ్వంబున 

నుతమమూ రియై యున్న వా(డు 

వాని మత్తీర్థములయందు వరునతోడ( 

దిర్ధమాడించి మది 'సేదందీర్చి తెండు 

సింహ మెదిరిన దంతులు నెదరినట్టు 

నాత్మ భక్తులయెడల( బాపాళశి యడంగు. వివిల 

అమ్మ హానుభావు( డతని బాంధవులు మ 

'త్రీర్థమున మునింగి దివ్యులగుచు 
నాకమున( బురాతనాకంబు వదలి వ 

' ర్రించుచుందు గాత ! తదీయులలర, 24 

65, 
వ 

సిరివదడిణంబుచేసి తత్సీ ర్యాధివాని, 



తే.గీ, 

తే.గీ, 

వ. 
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హరిభ క కుల పాదతీర్థ (పఖావము 

అన జయ విజయులు కౌతుక 

మునంజని సంపూర్ణ తేజమున గిరిసేవా 

ఘను(డై న [(బహ్మరాక్షసు 

ననఘాత్ములు వారుగాంచి ర తిహర్షమున౯ా 295 

హరి కింకర పాదాంబుజ 

పరమ పవి|తోదకాతి వావనతనులై 

వర (గిరి నారాయణు (థ్రీ 

ధరు( గీ రింవుచు నవామృత సో తములకా 286 

వారలు [బహ్మరాక్షనుం గని యిట్టనిరి. 287 

అతులనద్భ క్తి లక్ష్మితో నావరాత్మ 

యరసి నీకుళా దనన్ను (డౌ నధినుతింప్ప 

మంతకంటెను దత్కటాఇానుర క్తి 

గలుగనెర్చునె యెట్టి సత్కర్మములను. 288 

అష్టతీర్థావగాహ మ క్రైన పిదప. 

దీర్గమాడుము కల్యాణ తీర్థరాజ 

తీర్ధమున నంత నీవు నుస్థితివపించి 

బహ్మ నిష్ట మెలంగెదు పరమ నియతి. 299 

ఇట్టని విష్ణుద్వారపాలురు పల్కిన. జదుర్వేది హర్షించి [ప్రథమంబున 
వేదవుష్య రిణీ తేర్ధంబునం దదనంతరంబున దర్శతీర్థంబున, నావిదప( 
బలాశ తీర్థంబున, 'నంత యాదవ తిర్ధంబున, నంతటి బద్మ తీర్ధంబున, 

నా వెనుకం బరాశర తర్ధంబున, నా విమ్మట నారాయణ [హదతీర్థం 

బున, నంతట వైకుంఠ “గంగాతీర్ణంబున స్నానంబుచేసి ముమ్మాటు 

నారాయణ మంతం బుచ్చరించి (బ్రహ్మరాక్షనత్వంబు విడిచి సత్వంబు 
వహించి, శిఖాయజ్ఞోవవీతంబులును, దండ కమండలకుండలంబులును, 
దర్భాంగుశీయకంబులును, గుకాననంబును, ధౌతోత, రీయంబును గలిగి 
ధర్మపరాయణుండ్రె, మృదుభాషియై, మృదుగతియె, మృదుమాననుండై 

మం[తజపశీలుండై , సమస్త దియవాదియె ద్రాహ్మణరూవంబున 
భార్యావుతబాంధవులుం దానును దతీర్థ స్నానాధికారంబున లభించిన 
పొర్వదై హిక విద్యా విశేషంబు హస్తామలకంబై న ఘనుండై యుండి. 

అంత. 240 
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ఆ.వె, 

క్, 

తే.గీ. 

oo 
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కల్యాణ తీర్థమహిమ య 

తుల్యంబగు. దత్పవితతోయాప్టవుండై 

కల్యాణమందు మనుజుని 

కల్యాణ జలంటు( (గోల. గణ(గుదు రమరుల్. 

తులసీ వరమణిమాలా 

కళికలు పద్మాషు మాలికలు వూనిన ని 

ర్మలు(డు మహాపాపాచల 

కులిశంబై మెజయు జగము కొనియాడంగ౯. 

ద్వాదశోర్ధ్వ పుండధారణార్హోత్తమ 

స్థానముల గురించి జయు(డు విజయు( 

డవని నురవరునకు నప్పుడువదెశించి 

కకియాదరించి నారలతని లెన్స. 

ఘనశ కి( దప్రచకాం 

కనమా విజయుండొనర్చె( గొతుకమున, వి 

మ్షనకుం జకాది శుభాం 

కనముననే దీతికాని కాదన్యమునకా. 

(బాహ్మణక్ష త్రియోరవ్యపాద భవులు 

చ|కధారణ సంప త్పశ స్తమహిమ 

(శుతి నిగళితంబు నియతై క మతి( |బమాణ 

మనుచు నది యాచరించుట యర్హతరము,. 

ఆత్మభ ర్తకు( జిహ్నమగుట సత్కర్మాంగ 

మైనది యని నసకలాగమములు( 

దెలియ(బల్బు_ట, (పకృతి (గంధి దాహకం 

బగుట యాత్మకు హృద్యమై తనరుట 

న్వవియరూవమై సంఘటిల్లుట దేహి 

దేహ సంస్కాారమై తేటపడుట 

పరభావ హేతువై పాటించియుండుట 
[పభవదన్య పరిహారమున6 దగుట 

66. యాదరంబుదీరియాదరమున. 
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తే.గీ. 

నారదియవురాణము : 149 

శమన విదావణంబౌట శతులకేని 

యనిశ కుశ లాత్ము ఆన చేతనుల కేని 

భు క్రిముక్తులు గొల్లునా పూర్ణమహిమ 

చ|కలాంఛన మెల (బళ స్త్రముల(దాల్ప. 246 

శంఖ చకాది హీను(డౌ జడు(డుభోజ 

నాది కర్మంబులందయోగ్యతవహించి 

విష్ణుభక్తి పరాయణ విబుధ వర్గ 

పం క్రియుండంగ( దగ(డు దుష్పావీయగుట. 247 

హరిభ క్రి నమేతుల(గని 
ధరలోవల శంఖచక్రధారణము సభాం 

తరముల నిందించిన వా( 

డరయ(గ6 బాషండు '?లం[డు రాజన్యవరుల్. 248 

అంత నవ్విప్రండు తప్తచకాది భూషితుండై యూర్ధ్వ పుం|డ్రంబులు 

వ్తూని విష్ణుళక్తులను [గ్రహింప నారాయణ పదాంభోజంబులు సేవిం 

చుచు( బుతదారబంధు సహపితుండై యైహికంబు లనుభవించి యంత 

మున నిరపాయ వదంబునొందె. ఈ యదుగిరి పభావంబు వినిన, 

బాప నిర్ముక్తులై ముక్తినొందుదురని నారదుండు నవిస్తరంబుగా 

నానతి యిచ్చెనంత. 249 

సమరోర్సీ పరక త్య సాంశయిక వాసవ్యాత్మ బోధ|కియో 

దమ సిదాంతిత యోగశాన్నమయ గీతాధాయమా | తామరు ఫ్రీ 5 ఆ గ్ LU 

(దుమ నిత్యానత పార్వతీరమణ విద్యుద్వాదర జ్య జటా 

విమలారుణ్య పునః వునః |వకటనా విద్యోతి పత్సల్లవా : 250 

ఉద్ధవ నామక హృదయ మ 

హోధద్ధవ సంధాన సౌహృదోదిత భాషా 

శుద్ధ దయాంచిత భూమ న 

మిద్ధత భౌమాగ బల సమిద్ధత తేజా ! 951 

8". డం(డు 

N—10 
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మయూర వృతము : 

పతగకేతన : (వజనికేతన ; పొపవశాశన : పూతనా 

సుతనుదారణ ! దురితవారణ : నూరి తోషణ కారణా | 
యతి దృగంజన : యారిభంజన : యావరంజన । యంజనా 

దైతను భానుర! విదళితానుర : దీవ్యమాన మహీనురా : 

గదం౩ము 
ల 

ఇతి (శ్రిమత్క్ల_ంజర్ల కొండమాచార్య 
న 

పాదారవింద మిళిందాయమాన చెన్నయామాత్యపు త, 

కాశ్యవగో[త పవి[త్ర శ్రీమదల్ల్హాడు నరసింహ [వబేతంబైన 

నారదీయ పురాణంబునందు ద్వితీయాశ్వానము. 

(శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు. 
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తృతీయా శాష సము 

(శ్రీరాధా హృదయశ్వర 

పూరిత యమునానికుంజ పుంజ విహారో 

దార మనోరథ దుర్మద 

కౌరవ్య మన్నోగదావ కంబు [గీవా ! 1 

అవధరింప్ప మట్టు నారదుం డెజీంగించిన మునులు విని (పళ్నాంత 

రంబునకు నుప కమించిరని నూతుండు శొనకాదుల కిట్టనియె. ది 

ధరలోనకా హరిభకకోటి కపరాథంబుల్ జనుల్ 'సేయంద 

ద్దురితంబుం బరిహారముం దెలివి నంతోషంబు గావించితీ 

వరయకా లోకములెల్ల మేలనంగ దత్తాతేయు, డామ్నూయచా 

తురి పాషండులనెల్ల నయ్యదుగిరికా దూలించె 1మున్నెగతి౯ ? 9 

వర వైష్షవ మౌళి వరా 

శరు, డెచొప్పున నొనర్చి సన్మతి యదుభూ 

ధరమున విష్ణు పురాణం 

బరయంగ నోమౌనినాథ యానతియీవెే. bh 

పాషండమతభేద వచనము 

అనిన (నతడు వారికి) నిట్టనియె. కాణాదశాక్య పాషండ జైన 

(ప్రముఖులు నరకాంగార వర్ణనులై విజ్ఞానం టబొకానొకప్పుడు 2దెఅచి 

దేహవ్యతిరి క్తంబైన యాత్మలెదు. కేవలమును8 దేహమె యాత్మయనుట 

యర్హంబని తెలియంబడుచున్నదిగాన _దేహానురూవంబుగా వర్తింప 
వలయు. తపోయజ్ఞదానయోగార్చనంబులు సేయుట వుథాయా 

సందబులని త త్యంబునం జూచువారిని మహీతలంబున మోహంబు 

1. మున్నీగతిన్ అని (వాత పతి, 

2, చెరిచి. 

వ, న్ను. 
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నొందింతురు. కొందజాత్మ దెహభిన్నంబని యెజింగియు నాదేహంబు 

నకు క్షణవినాశత్వంబు తర్మకర్క్మ_ళశులై పల్కు_దురు. కొందణు 

దెహవ్యతిరి కృంబై.న యాత్మకు నాదేహంబునందు నుండుట నంగికరించి 

యంతర్యామి లేండందురు. కొంద తాపురుషుని శేషకారణంబని యంగీి 

కరించి (బహ్మంగాని తదన్యునింగాని యొకనింగాం [(బతిపాదింతురు. 

చిదచ్శిడదూప భేదంబున జివేశ్వర విభాగంబు గావించి (పమాణసిద్రమె 

సక లంబు నొక్క_టియె యని పల్కు దురాత్మ తన్మాత రూపంబు 

గాని బీవుండుగా( డీశ్వరుండుగాండు. ఆ దేహమునకంటె నఢికంబగు 

వివర్త్వములను దానికంటె నధికముగాను* గొంది పల్కుదు రిది 

విష్ణుమాయా మోహితులై (పతిభామ్మాత శరణులె పలికిరి. [పవాదకు 

లైనవారు వాదంబులు పమాణవిరోధులై నిరాలోకంబెన లోకంబును 

నిందించిన నంత నాజ్ఞానంబు విప్పుతంబైన కలశాంబుధియందు విష్ణు 

పాదంబులంబడి వేదంబులు మొటలిడుచు మాధవా: సమన న చిదచిద్వసు 

శేషివి నీవగుట యీ యర్థంబునందు ననాదినిధనంబులగు మేమే 

|పమాణంబు సత్వన్థు లిందులకుం [బ్రమాత లెవ్యనికి నేత త్తంంబు 

దో నాత తంబు దెవతంబం|డు. ఏీనికిం [బ్రమాణము పాషండ 

వాదములు మేచ్చదేశనివాను లిందులకుదేశికులె యుండు, విశుద్దుండగు 

నాత్మకు స్నానాదులచేత నెటుల సిర్ధాియగునని స్నానాదికం బిచ్చా 

వాదంబుచేత లు పంబుగావించి దుర్విజ్ఞానానువర్తులచేత వర్ణా[శమా 

చారంబులు వదలియుం[డ ధ్యాత్మజ్ఞానంబు లింటింట నన్య ప్రకారంబున 

నుండుం గావున విజ్ఞానంబు నిర్వహింవవే యూళ్వరా; యని వేదంబులు 

విన్నవించిన శ్రీవతి యిట్టనియె. ర్ 

ధరణీమండలి నేగురుండనయి శాస్త్రంబుల్ (పకల్సింతు ప్పి 

రురు తేజంబున శిమ్యులె మెల(గు( డన్యోన్యాను వాదంబునకా 

చరితార్థత్యముగల్లి గల్పెదము పాషండాలి నే(డంచు నా 

హరి విద్యా నియతాత్ము(డై మెజని దతా|తేయు( డయ్యెం ధరకా. 6 

కౌపీన కవచీ శిక్య తిదండ్యుపఏీత 

ములు పంచయా తంబు అలలవరించి 

మస్త శిఖాభిరామ్యంబును లలితోర్ధ్వ 
వుం|డ చిహ్నములు [పభూతలీల 

4. గంనున్ను అని | వాతపతి. 

ర్. శిష్య( తిదండ్యుపవీత అని [వాత పతి. (యతి భంగము) 
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గలిగి నన్యాసియె కమలాక్షు, డట్టుండ 

నుచిత వేదములు బహ్మచు(డనంగ 
నాధర్వణికుండన నధ్వర్యుండన సామ 

గుండన సాంఖ్యలు దండిమెణసి 

. యమ్మ హాత్ముని శిష్యత్వ మాచరించి 

యంగషట్కంబు నిజశిష్యులె చెలంగ( 

గలిగె నిజభ క్రి పేరం బుష్కరిణి యనంగ 

సొక్కడిర్ధంబు నకలలోకోత మంబు. 7 

. మానవాకారములను మీమాంనధర్మ 

శా స్త్రగణమును న్యాయవినరము దత్పు 

రాణములుమించె నా రమారమణుండిట్టు 

ఘనత వర్తించె బహుశిష్యగ ణము * అమర 8 

. జగతిబాషండ శింకుపాషండ దావ 

వహ్నియె |పాంతదేశ నివాసులై న 

వారి శిక్షంచే ధారుణీవలయమునను 

జ్ఞాననంవత్తి వర్ధిల్ల సంఘటించె. 9 

. రూడి శాండిల్యు(డను మునిందుండు మున్ను 

వాంచరాత (ప్రమాణ [ప్రభావ శ్రి 

నాగమార్థంబు వం ,ర్భమౌనట్దొనర్చు 

శఠుల( బాషండ జినులను నంహారించె. 10 

. రాహు దంశనమున(జానసి యాహిమాంశు. 

డలరుగతి మంచుతెర జానీ యర, బింబ 

మంబరమున( దికాశించునట్టు జ్ఞాన 

మతిశయంబందె( బాషండు లణ(గినవుడు. 11 

వ్యా(ఘ వానర కిరాత సంవాదము 

ఇట్లు పాషండఖండనంబు గావింవ నన్ని దిక్కు-లం దిరిగి వేదంబులు 

కల్యాణతీర్థ తీరంబున శాండిల్యన మెతుండై న దత్తా తేయునింగాంచి 

స్వామీ: యొక యాశ్చర్యంబు చూచితిమనిన నదియెమి యని యడి 
గిన నొకవానరుం డర ణ్యంబున నొక_నగాగంబున నుండి వ్యాఘ 

*బహుశిమ్య గణము లగుచు. 
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భీతుండె కిరాతుండొక్కురుండు నా నగాగంబునందె యుండినంతం 

గిరాతుండు న్నిదింప వానరుంబిలిచి వ్యా ఘంజా (కొన్న దాన ఓని కిరాతుని 

మద్భక్షణంబుగా( గోరివచ్చి తి సి? శాఖా గంబూ(చిన వీడు వడిన 

వీని భక్షించి యేంగెదననిన (నవ్వానరుండు) భయాతురుండగుట వీని 

నెట్లు పడనూ(తు నుతములు శరణాగతులం గావందగునని యంగీక 

రింంకయుండె నంత నవ్వానరుండు న్నిదింప వ్యా ఘంబు కిరాతుని( 

జూచి నిన్ను [మంగ వచ్చినదాన నీ వీవానరంబు( బడం[దోంచిన 

మెనంగి చనియెదననం గిరాతుండు వానరంబునుః బడం[దోచె 
(వ్యా ఘంబవ్వానరుని,జూచి) నిన్ను విడిచెవ శాఖా గంబునకు నెక్కి 

10వానిం బడం[దోయుమని యనిచిన నమ్మ హరుహ్మాగంబునకు నెక్కి 

యూరకయున్న వ్యాాఘంబు '*వానిం (దోయుమనిన వానరం 

బిట్టనియె. 12 

మ. తగునా యీతని(|దో వ నాకు నింక నత్యంతాతురుండై గ్భహో 

పగతుండై పగతుండు వచ్చిన, గృపాపారాయణుల్ కావ(గా( 

*నగు నేరంబులు గల్లనీ దురవలేపాంధుండుగానీ దుర 

ధ్వగుండై యుండిన నుండనీ మనుచుటి ధర్మంబు లోకంబునకా. 19 

క. అని వానరముం దగా! 

గని వచ్చితి మనుచు వెదగణములు వలుకకా 

విని దతాతేయుం డ 

య్యనమఘుని శాండిల్ఫ్యు (గాంచి హర్షోన్ముఖు(డై. 14 

మ. హరిశిష్యుల్ నిగమంబు లీకరణి నత్యాశ్చర్యముంబొంద ని 

ధ్రరలోనకా శరణాగతావనమహాధర్మంబె ధర్మంబు త 

త్పరమాత్మాశయమెల్ల నిట్టిదియె సీ భావంబునందుకా మహ 

తర మేతద్దుణ మంచు(దో శెనిది సత్యంబే [వమాణంబగు౯. 15 

ర. ఈ కిరాతుని- అని వాత|[వతి. 9. ఇంకనేనియునిన్ను *దగు అని (వాత పతి. 
"యీ శాఖా |గం- 10. వీనిం దగు అని యుగ్న 

8. న బడం|దోచె-- 11. సీనిం యతిభం గము. 

12. గన్కుని వచ్చితిమి . 

కన్యను అనుచాలికి 'నం|భమము' అని ళబ్దర త్వా కరము. కనుగొనుట అను 

అర్థము దీనికిలేదు. సం|భమమను అర్థమిచ్చట నరిపోవుట లేదు. కావున “దగా 
గనివచ్చితి మనియుండ([ద గును. ' “కనాన వచ్చితి” మనిన యతి భంగము కాగలదు. 

15. వువోతర మని (వాత (పతి. ఈ రూపము అసాధువు. 
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తే. గీ. అరసి శరణాగతుల. [బోచునదియె ధర్మ 

తే, గీ. 

మగుట యేము నెబుంగుదు మనక తిర 

గాత్మలకు నిట్టిగుణ మెట్టులమరె ననుచు 

వేదములు వల్కె_ నవు డతివిన్మయముగ. 16 

నాశీజంఘుని కథ 

. వెలయ దిర్యగ్గంతువులను దిర్యగ్గంతు 

వులకేనీ శరణాగతులను “బోవ 

బరమధర్మము మున్ను భవ్యశీలంబై న 

గంధర్వమి[తమై ఘనత ౩క్కు 

రాజహంనంబు నాశిజంఘమను వేరు 

గలిగినయది సిదిగాంచి మెల 

దారి ద్యమున ధరాతలమున. దిరుగుచు 

నొక(డు తత్సన్ని ధినుండ( గాంచి 

ద్విజుని యట్రనె 'ఏత్రోంచెదు, దీనవృతి, 

నేలవచ్చి తివిచటికి? నేమిపేయ 

వలయునన [బాహ్మణు(డు లేమివలన వచ్చి 

నాడనన హంన మప్పుడిట్టనుచుంబలి ౩. 17 

గంధర్వేం[దు( డొకండు మత్సఖు(డు విఖ్యాతుండు దీనార్ధి న 

దృంధుం డాత(డొనంగు నీకు ధననంవల్లద్రి యంచుకా స సం 

బంధం బంతయు(దెల్సి రమ్మనుచు సం పార్థింవ గేహంబులో 

నంధోలేళములేక (సుక్కి చనె హంసావాన మా వి వు(డుకా. 18 

ఆలో ని దాకులమగు 

నాళీజంఘంబు కంఠనాళము వివుం' 

డాలోలత. దిసికిన వా. 

డా తోకముచేరె భాస్మ_రాలోకమునకా. 19 

బాహ్మణాధము(డు తత్పలలంబు భక్షించి 

నిదించునప్పు డా సీడజంబు 

పక్షముల్ గంధర్వపతి భటుల్ వీక్షించి 

వివుని నెమ్మోము విన్నదనము 

14. 

15. 

"పేరంగలిగిన యది 

తోంచెడు 
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గని ఏ(డె హింసించెగా యని వాని భం 

బించిరి నాకంబుచేరె రాజ 

హంనంబు |బాహ్మణుం డరిగ హంనకుమార 

మందిరంబునకు శ్రీమహిమ గలిగి 

._ యంత హంస మడిగె వయ్యమరవరుల 

నన్ను నోర్చు బాహ్మణవరు డకట 

యెందునుండే నాకు నెబుకసేయుం డన 

ననిరి నరకవాసియమయ్యు ననుచు. 

తే. గీ, అమరులకు (మొక్కి యా రాజహంన మాత్మ 

క్, 

సుకృత మున నేం బాహ్మణు సురపురమున 

కథివసింపంగ( గృప సేయు? డనుచు వారి 

పాద నీరేరుహంబుల బవియె నంత. 

నిను హింసించిన పాతకి 

ననఘాః నాకమున నునువు మంటివి యేత 
జ్ఞనులకు నిచటికి రావ 

చ్చునెః యీ కార్యంబు వలదుసూ సీ కింక౯. 

ఆ. వె. అనిన. మజియు నతడు (పార్థింప నిర్బంధ 

క్, 

మున సువర్వు లెల్ల ననుమతింవ 

నాక మునకు ' వచ్చె నరకాంతరము మాని 

భూసురుండు దుర్చుణానురుండు. 

అనుకంపాశీలము గాం 

చిన వారికి శరణమన విశేషంబున. జో 

చిన యది సృువతమని న 

జ్ఞసు లాడుదు రఖిలధర్మ సారజ్ఞులలోకా, 

తే. గీ. ఒనర( [బత్యక్ష నారాయణో క పాంచ 

or 

రాత సారాంశ మఖిలైకపాత మతి వి 

చిత మమల పవితచర్మిత మిందు 

ఎంచ శరణాగత తాణ మింత మించు. 

16, రాజు వాంనంబు. 

20 

21 

22 

బిల 

24 

బిల్ 
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య 

వ. ఇట్రన్యొన్మ సల్హావోత్చుల్ల మానసులైన వారి య్యగంబునకు శిష్య 

సహతుండై వరాశరుండు చనుదెంచి దతా|తేయునకుం బణామం 

కాచరించి తదనుమతంబున.+ గుశలంబు విన్న వించి నిజాగమన కారణం 

బేదియనిన నిట్టనియె. పులస్త్య వసిష్ట వరదానంబున( ద త్వమంతయు 

నాకు. (బకాశంబయ్యె.. మై లేయనకు నది వినబుద్ధి వోడమె. సీ 

సరోంత్తర దెశంబున నిలిచెద. నారాయణమునీం చుండు బదరి 

కాశమంబున కంటె నారాయణాచలంబు నాకుం తియం బనియె. 

మునిస్థానంబునుం గలదని యానతియిచ్చి యిచట ఏష్టువురాణం 

వితనికి బోధింపుమనిన( దద్దాచనంబునంబని వింటి. ఆ నారాయణుం 

డన నీవే వెదపురాణాతుల కన్ని ంటికి నీవే ఫలంబునే డు నాదృమ్షికి 

నమృత పారణంబయ్యెనను" పరాశరునకు దత్తా! తెయుం డిట్టనియె. 26 

క. తత్తఃము సీ విక గాడ* ఏ 

తత్యమున యభర్ణ్ఘటన . ర బోధింపకా 

నత్త్వాధికుండవును నుధి 

సత్త్యాధికుండవును సీప చతురత నరయకా. 27 

క, (ప్రాయ మా నర్వో త్ర రమతి 

శయమున సనమ సారంబిట్టన్ 

[(బియతమమై కర్గామృత 

మయి మెజయన్ వినియెదను నయంబుననెనున్. విది 

ఆ. వె. అని యనుజ్ఞ నొనంగ నా పరాశరముని 

హరియ వరమత త్తం మనుచు(దెలువ 

విమల రూవమైన విష్ణుపురాణంబు 

సంఘటించె శుద్ద న త్యమయము. 29 

సీ, తనదు కల్యాణతీర్థమునకుం గించిదు 
త్రర భాగమున మహోదారమగు వళ 

రాశరా|శను మఘరాశిమాలానల 

మాతిర్ధమణి (వతిచ్యంతరమున( 

17. ననుచు(బ రాళరునకు-అర్ధము సరీవడ దు. 

వని 

ణా టరాళరా శమ 
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తే.గీ. 

తే,గీ. 

UK 

నారదియపు రాణ ము 

దగు పంచభాగవతస్థాన మాతిర్థ 

మునకెంచ. [(బాగ్భాగమున వరాహ 

దేవతాస్థాన మా తీర్థంబు దక్షిణ 

స్థలిని సీతారణ్య మలరు నచట 

. లక్ష్మ ణు(డు గిం బర్హ శాలా గ్రహంబు 

రామ జనకనుతా మనోరమము గాంగ 

స్థానములు నాలు నిట్టివి సంభవించె 

నట్టి పుణ్యస్థలంబున యతివరేణ్య : లిం 

అంత మైెతెయ సహితుడై యాపరాశ 

రుండు శాండిల్య మౌనిశారూలు వినయ 

నీలు నత్యంత భక్తి భూషించి యవుడు 

వినయ సంపన్నుడై గారవించి పలికె, వ్] 

తులసీ హరివాసరాది మహ త్త్వ్వము 

ఎంచందగు! బాంచరా[త పపంచ వక్ర 

మీరెటుంగనియది యింత యేనిలేదు 

ఘన దయానిధి దానిలో. గల విశేష 

మంతయును నా కెజింగింపు మాదరమున. వలి 

(శుతులందు. గానుపించక 

యతి గోవ్యంబై న యర్థమది లోకశుభ 
స్థితి మెజయ' బాంచరా[తం 

బతి ధృతి నారాయణుడు సమ|గత( జేసె౯ా. లలి 

తులసీ హరివానర ని 

శ్చల మాహాత్మ్యములు విషసంతత సేవా 
(౫2) 

ఫలములునుం దద్యానన( 

డెలివి పడకా నేడు మాకు. దెలుపు ముసీం|దా ! 84 

అనిన కాండిల్యుం డిట్టనియె. భవతారకంబై సర్వజగత్కారణంబై 

కాంతానందంబై మహానందం బె సత్యజ్ఞానమయంబగు మహో 

రూపంబు గలదు. దానికంటె, [బియతరంబై వైకుంఠవాసి దృశ్యంబై 

గుణభా షాదులచేత నద్భుతంబై మూర్తంబైన [బహ్మంబు 

గలదు. దానియందు ననేక రూపంబులు గలవు. దాననే జీవనంబై. 
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నారదీయవురాణము 1955 

వరమానందంబున విహరించు. విషునకు దివ్యరూ పంబులనేకం 

బులు గలవు. వాసుదేవాదులు కొన్ని," 'కేశవాదులు కొన్ని, పద్మ 

నాభాదులు కొన్ని, అమ్మి గాఢోవగూఢంబులైన రూపంబులసంఖ్యం 

బులుగల వనురూపరూపంబుచే నేర్పుడిన సర్వ శేష్టలగు లక్ష్మీ నారా 

యణులకు దాసదాసీజనంబులై న [బహ్మరు దాది దేవతలు గలరు. 

నారాయణుండు సృజించి రక్షించి యంతంబున ,విశ్వుంబు హరించు, 

నందునకు రీలం గారణంబు పృథివి ఘటికాయంత నిత్యారోహావ 

వోవాంబుల బి ర్మ మాలికయందు. దిరుగువారి, జ కాయుధుండు 

చ్మకంబు వలన (నుండి) నివారించుం గాన తచ్చర ణార్చ 

నంటే (పతిదినంబు గావింపవలయు. వర్ణా శమాచారభష్షులు విష్ణు 

పూశార్లులుగారు. మణియును, 95 

3 

హరిహాజకుం దులసీదళ 

మరయ; గ నానందకంద మదిలకున్న ౯ 

న్మ రియించినందతృలదం 

బరవిందాతునకు( దులసి యర్హంబెందుకా. 96 

. వద్మకల్లారచంపక భర్మకుసుమ 
బా 6 

పూజ(గావించ మెచ్చ(డంభోజనాథి 

శ్రీకరంబె న నవతులసీదళముల( 

బూజ (గావింవ * మెచ్చు నీ భూమిలోన. 97 

ఇందునకు( బురావృతం బెజింగింబెద. 85 

ధర్మ కేతుండను ధరణీశ్వరుండు మున్ను 

మునివృత్తి(జేనె నమోఘ మహిమ 

ధర్మంబులన్ని యు. దద్ధరా గానిత 

హితుండైన నిజవురోహితుని( బిలిచి 

యఖిల ధర్మంబులు నఖిల (వతంబులు 

నఖిల యజ్ఞంబులు నాచరించి 

నాడ నారాయణనగమున నారాయ 

ణార్బనం బొనదింతు ననుదినంబు 

| 

¥ వట 
౧ 



156 

తే.గీ. 

ధర్యకేకుడనురాజు చేయు నారాయణార్చనా (ప్రకారము 

తే.గీ, 

ఆ.వె. 

నారదీ నపురాణము 

నిద్దశీల | పురాణంబులెల్ల మాధ 

వార్చనంబే [(పశసనమౌ ననియె నాకు 

విషు సంతోషకారణవృద్ది కెది 
ణి ధి ద 

సాధనము ? తెల్పవే యని సన్ను తింవ 

నకల నుమములశేత( గాంచన నుమముల 

చేత గంధాదికంబులచేత నఖిల 

భక్ష్యములు వ్యంజనములు పాక శుద్ధి 

విమలముగ (జిని హరికినై వేద్య మొనంగి. 

సేవించుమని పురోహితుండుపదేశించిన. 

. క నకంబెంతయు దెచ్చి పద్మనుమనః కల్హారచాంపేయ కాం 

చన పున్నాగ కదంబ కుంద *వకుళాంచ దూపముల్ చేసిత 

రన రత్నాంకిత పుష్పమాలికలు వేడ్క_కా మీఆఅం గల్పించి యా 

ననలం బూజయొనర్చె మహీనాధుండు హర్షంబునన్. 

అంత. 

భకిమైెసహ|సభార వమిత *నయి 

వేద్యమిచ్చి యాదివిష్టుదేవు 

నభినుతించి యవనియందు దండానతి 

చెసి నృత మాడి చెలయగు నంత. 

తత్కాలమునను యాధాలాభనామకు( 

డవనినురుండొకండనఘనిష్ట 

నూని యేకాదకి నువవాన మొనరించి 

నియత్మవతంబున నయముగాంచి 

నరులు మెచ్చ6గ యోజన్మతయాంతర్జిత 

దేశంబునందు నుర్ధివ మెజని 

యుండి ద్వాదశి నా సముజ్వుల తులసికా 

మాలిక(బూజబించి మహిమవెలయ 

౫% వకుళాకారంబులంచేసి (యతిభం గము) 

జ ఈ రూవము చింత్యము-మార్చిన చో గణభంగము, 

89 

40 

4&1 

42 

శీల 

డ్వీర్తీ 
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తే.గీ. నపుడు నై వేద్యమర్పించె నా మహిత 

లాధినాథుండు నారాయణా దినాథు 

భ_కింబూజించి యన్నంబు [వాహ్మణులకు 

నెమ్మితొడ నొసంగి దున్నించి మించి. 45 

తే.గీ. సౌధభాగంబు నా సార్యభౌము( 

డుచిత సర్గోష్టి వ ర్రింపుచున్న యెడను 

వచ్చిరిరువురు గంధర్వవరులు మింట 

యదుగిరీందుని. బాడుచు నద్భుతముగ. 46 

వ. రత్నాంగద విచి తాంగద నామంబులం _బసిద్దులగు నా గంధర్వ 

వరులు నారాయణుండు రాజదత నువర్ణకుసుమాదికం బంగీకరింవక 

యాధాలాభ దతంబైన తులసికామాలికయ మౌళియందు(దాల్చెననుచు 

నేగునెడ( దదాార విని ధర్మకేతుండు నారాయణ నన్ని ధానంబు(జేరి 

యట్టనె విలోకించి విస్మయంబంది యాధాలా భుని యున్న కడకుంజని 

(మొక్కా మభథువికోథి తత్పూజ(గ్రకొనుటయు నిజపూజం గె కొనకుండు 

టయు నెట్టయ్యెననిన నతండిట్టనియి. 47 

తే.గీ. ఏ దర్శిదుండ నర్థింప నెయి(గనెట్లు 

వాసుదేవుని * మెస్పించువా(డ నెట్ట 

ధర్మ మొనరింవ శకుండ ధరణినాథ 

ధరణితలమున సీకిట్టు కత గు నుగాక 48 

వ. అదియునుంగాక యాపరాత్మ తానేపి సంక ల్పించుకొని యుండునొ 

యది తానె కల్లుచున్నయది. కించితేని యకృతమయినయది యపే 

శీంచ(డు గావున మహారాజా: నీచేతం జేయంబడినయది చూడంబడక 

యుండుట నిజంబనిన మజీయుం (బార్థించిన *నిట్రనియె. 49 

మ. తులసీమాలిక వైచి విష్ణునకు సంతోషంబు' బుట్టించి 199 

చ్చలు నై వేద్య మొనంగి” వందనములుకా సద్భక్తి క్ర గావించుచుళా 

20లలి నష్టాక్షరమం[తరాజమున నుల్రంబుల్దసిల్రంగ ను 

జల నిష్టా వి, జవంబు'సేయుదు మపోత్సాహంబు దీపింప(గ౯ా. 50 

* మెప్పింపువాండ. శ మరియు నిట్లనియె. 

18. చెల్లుంగాక.(యతి 2) 

19. నిశఎలు. 

20. (పోల్డస దష్టావర (పాన భంగము) 
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భగవద్దర్శనము చేయు విధానము 

తే.గీ, ఎంచ నారాయణున కంటె నితరదేవు( 

డనువ మాష్టాక్షరంబైన యట్టి మంత 
మౌళికందెను మజీయన్యమంత మిందు 

గురునకంటెను వేజొక గురుడు గలండె ః ల్] 

వినుము రాజ! ఏకవస్ర్రంబు(గట్టి పణామంబు సేయుట, , వస్త్రంబు 
వలెవాటు వైచుకొని (మొక్కుట, తై లాి'భ్యంజనమున భజించుట, 

కృష్ణ కంబళ ధారణంబున నీక్షించుట, నఖకశేశాది వికేపంబునం 

గాంచుట, యెదుట నిష్టవనాదికంబు లొనర్చుట, పర్యంక బంధ 

కరణంబున మెజయుట, ిియానన పరివర్తనంబున విజృంభించుట, 

2కియానన పర్మిగహంబున వర్తించుట, లాలావిసర్జనంబున, విష్ణు 

కథా[శ వణ రాహిత్యంబున, సంధ్యా హెన్యంబున, ననాచారంబుని 

నస్నాంబున, నన్యదేవతా గత పుష్పార్పనంబున, నన్య దేవతా 
[(పశంసంబున, విష్ణముఖావలోకనంబు "సేయక యన్యముఖావ 

లోకనంబు సేయచుండుటను, _బాన్నవదేశంబున విష్టుభ క్రీతరోవచా 
రంబున, శ్మశానంబునకు నేంగి స్నానంబుచేసి యేనియు నర్చించుట, 

మూర్ధ్మపదెశంబున నై వేద్య ఏీక్షణంబున, నివద్య కుసుమా[ఘాణం 

బున, బూజా[దవ్యాపలాపంబున, నిజబద్ధ [పలాపంబున, భగవ 

దృహంబుననుండి [పమత్తుండై తనయున్న చోటికిం భగ వంతునిం 

దెప్పించుకొనుట, కలహ పవ ర్రనంబున నేతద్దేవతా [దవ్యం బన్య 

[పదెశంబునం బొందించుట, దుష్టభాజనంబుల సమర్పించుట, లేవక 

(పసాదంబు స్వీకరించుట, భగవత్సన్నిధి శయనాదికంబు6ంగావించుట, 

“తులస్యవమానంబు సంఘటించుటి, యన ర్ష్మ్రపసూనంబులం బూబించుట 

25 యన్యులకు రహస్యం బెజింగించుట్. పుతాది చింతనంబున, త్రీ 

నంభాషణంబున, విష్ణగీతాన్య గీతోవలాలనంబున, విష్ణుమందిరంబునం 

[బవ ర్రించుట యవచారంబుల తదపచారంబులం [బహ్మక ల్పంబులు 

నరకంబనుభపించు. ఈశ్వరుండు తత్పూజయుం గెకొనం డీదోషంబు 

లలో నొకటి యెయ్యదియైన నీయందు. గలిగెనోకాక ' యనిన విని 
రాజు కౌతూహలంబున. 52 

పే, 

లీక. 

వేం 

భ్యజనమున . లీల. నానన, 

ఆసన, 

భ క్రితరోప. 

25 నన్యులకు 
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26. నెదియ ? 
ద 
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ద్ 
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56 
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తే గి, 

నారదియపు రాణము 

తులసి యెటువఠె, (బియంబగు 

జలజాకున కట్ట, వీత్రి నంపాదించుకా 

వెలయ(గ ద్వాదశి చేత 

త్సల మెమని చెప్పగల నృపాల వతంసా 1 వీరి 

ఘనతతోశయనము మదంగ పరివర్త 

నంబు నుత్తానమున .నంకరంబు మెజయు 

హరిదినంబుల నుపవాన మందకున్న 

హృదయశ ల్యంబు వెట్టిన బినసియుండు. వ్లి 

. అనిన భగవదుకి, యనుమాన మొనరించు 
నట్టినరుండు బాహ్ము(డద్దురాత్ము 

సద్గుణంబులెల్ల శవవిభూషణములు . 

వంచకుండు "నాని నెంచనేల ? 60 

ఏకాదశి2”వంటి (వతం 

బేకలుషాత్ముండు నేయండిల నెన్నిక దా 

నా కలుషాత్ముని సుకృతం 

బాకడ భస్మాహుతియగు ననియెకా [శుతియ౯ 61 

గురుశాన నానులంఘన 

శరణాగత చేసుజన హరణ చ క్రాయుధ వా 

సరభోజనములు దురితాం 

తరములకుకా సమములనుచు( దలంభిరి పెద్రల్. 62 

కావున శుక్లపక్మైకాదశీదినంబున నుపవసించి నారాయణ భజనంబు 
చేయుము. తులసీదళ సమ్మ [శ తర్ధంబుతో హరినె నై వేద్యంబు భుజించు 

వారు షోడక్యలాబూబింబ జంతుఫల కళింగ కరకంబులు వాసు 

దేవార్చనా విధికి నర్హంబులుగా వశన భక్షక ధేనుక్షీర ఘృతంబు 

లెప్పటికి హరికి నర్పింఫ(దగదు. హవిష్య ంబున విష్ణు నివేదితాన్నంబు 

సేయవలదు. భక్స్యాదరంబుల నారాయణ నివేదితాన్నంబు భుజించిన 

సంసార సాగరంబు తరియింతు రనిన శాండిల్యుని వచనంబులు విని 

పరాశరుండు సర్వంబు నాచరింపుచు నారాయణాచలంబున' నారాయ 

ణానుగులైన దత్తాతేయ శాండిల్య మై తేయాదులతో నుండె ననిన విని 
మునీం|దులిట్లనిరి. -. 68 

లం కంచు. 256. జనన. 
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తే. గీ. ఘోర నంసారతాప నివారణంబు 

తే. గీ, 

ఆ,వె. 

చేసి వలికితి యో మునిసింహ |; యట్టి 

జను(డు 29వై కుంఠ గంగాంబు సక్తుండగుచు 

యదు నగంబున6 బరధామ మండె నెటుల ? 64 

అనిన నారదుం డిట్రనియ. 65 

విష్ణుచిత్తుని క్థ 

ఆచారపొలకుం డను బాహ్మణో త్రము( 

డొకండు తద్భార్య లోకొత్తరైక 

ధర్మచారి. త త వర్ధని యనునది వారు 

వ పూజాన క్రి విడువ కెపుడు 

వర్ణా మోచిత వరకర్మము లొనర్చి 

శా స్త్రనిషిద్ధముల్ సంత్యజించి 

యంభోజనే[త నిజాజ్ఞా విలంఘన 

భీతులై నిజధర్మరీతి( దిరిగి 

రర్హతర సత్పదార్థంబు లర్పితములు 

చేస్ తచ్చేషమున నుల్రసిల దేహ 
ధారణమొనర్చుకొని రమాధవ చరిత 

నంత రాహ్లాదర నమున సంచరించి. 66 

ఊన్న కా వారికి(గ లై(బుతు(డు గుణాఢ్యుం డుత్తమాచార నం 

పన్ను ండాఢ్యు (డు సాధు సేవకుండదంభ స్వాంతుడ (శాంతుండు 

త్పన్నజ్ఞానవివేకళాలి హరిసద్భక్తి (పవిణుండు వి 

చ్చిన్నా హంకృతి దోషవర్డితుండు లక్ష్మీ నాథ సమ్యక పకా, 67 

అతని విష్ణుచిత్తుండనిరి నుధ్మీవత 
నేత లంబితోపనీతు(డగుచు 

వేదములును శ్రుతులు వేదాంగములు వేగ 

నభ్యసించె జగము లౌననంగ. 68 

అధ్యాత్మశాస్త్రంబు సర్వవేదియగు నన్మార్షదేశికుని వలన నెజింగి 
నర్వార్థసాధ నంబయిన యష్టాక్షరమం| తంబు గాంచి విద్య లెణింగిన 

త ల్రిదండులు వై వాహిక విధికి నుష్రకమింప విష్ణుచిత్తుం డిట్టనియె. 69 

29. వేకుంఠ. 

N— 11 
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పరిణయ మొల్ల కా బుతాం 

తర వైభవమొల్ల బంధుతతియేనొల్లకా 

హరిపాదాంబుజ సేవా 

పరతంతత యొకటి నాకుబావ్యం బరయక. "70 

అని విష్ణుచిత్తుండు వైరాగ్యంబువహించి సక లముని శరణ్యంబగు నెమి 

శారణ్యంబున కె(గి యోగాసనాసీనుండై పాణాయామాదినంయుతుండై 

యున్న నొకనా(డు వే(టవచ్చి వికమాభరణుండను రాజు విష్ణుచిత్తునిం 

జూచి నకలగుణాభిరామయగు కన్యకనర్పించెదనని తలంచి, 71 

భూసుర బాలు(డెవ్య(డొ యపూర్వగుణొ న్నతుండిద్ధ దివ్యమౌం 

టీ సకలాపధన్యుండు విశిష్టవ రేణ్యు (డు బ్రహ్మచారి యో 

గాసనశాలి కృష్ణవిమలాజినధారి మదీయకన్యకీ 

భానురమూరి భర యగు భాగ్యము లెన్నటికి౯ లభించునో? 72 

అని చేరవచ్చి యతనింజూచి యిట్టనియె. 79 

మందహాసాన్విత మధురభాషిణి విశా 

లాశ్నీ పూర్ణేందునిభాన్య పక్వ 

వింబాధర ను కేశి పశలభూనాన 

కంబుకంఠి లతాంగి కంజహన 

గుణవతి కించిదంకురిత వయోధర్మ 

నిమ్న నాభి సుమధ్యనిర తిశ య ని 

తంబ రంభానంభ ధన్యోరుయుగళ, *ను 
హల్చక పాదమోహన కపోల 

మత్తుమారిక మనువంశమౌళినై న 
రాజ నేనిత్తు నా యర్హరాజ్యమిత్తు 

నేలు మేలగు నీకు నూహింవ నుతుండ 

ననఘ:ః శంకింపవలదు విఖ్యాత చరిత! 74 

అని బోధించిన నగుమొగముతో బ్రహ్మ చారి రాజునకిట్టనియె. 75 

* లవాల్లక పాద 

N-11x 
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సగరవు[తులు రాజ్యసంపన్మదంబున( 

గవిలరోషాగ్ని శిఖా _పదగ్గు 

అగుట మాంధాత గర్వాంధుండై లవణదై 

త్యో|గళూలాహతి నుక్క_డంగి 

యుండుట పౌలస్తునొడిసి * బంధించిన 

కార్తవిర్యుని భుజాాగములు పరశు 

ధార|దుంగుట ధరాధ్యకలు ముయ్యెడు 

మాజులు నమయుట మహితకి ర్తి 

బలి రసాతలమున( (గిందుపడుట నహుష? 

డజగరంబయి నాకలోకాధివత్య 

ముడిగి వచ్చుట తెలియవే యో నృపాల! 

యొల్ల నీకన్య రాజ్యంబునొల్ల నింక. 78 

వలసిన వానికిమ్ము నృపవల్హభ వీ నుత నంగరేఖదా. 

గలిగిననేమి ? నాకు నదిగాన( గనయ్యె(శు చర్మభ స్రీకా 

తుల( బలలాం తశల్యములతో నతిహేయదురు గవాసనా 

కలితత రో(తయయ్యెడు నికంబలు మాటు వచింపనే(టికికా. 77 

నృపా! నేను వైకుంఠసా[మాజ్యంబుచె మనంబుగలి వ ర్రింపుచున్న వాండ 

ననిన రాజు సంతోషంబునాంది చనియె, నంత [బ్రహ్మ చారి యుగ 

తపంబు సేయ నిందుండు కలంగి శ తాపృరోజనంబుల నియోగించిన. 

78 

తళతళ మెజుసె మందాగమాలిక రంభ 

యొయ్యారమున((జూచె) నూర్వశి కుచ 

కలశముల్ మెఅయించె. గల్యాణకౌముది 

కన్ను లల్లార్చి 28య| గమున (బొ లిచె 

నుద్యాన మాలిని యుప్పొంగె మేనక 

యమృతంబు వెదచల్లి యాననమున, 

బయ్యెద నెరిజాఅ( బరతెంచె ఏణావి 
నోదిని హరిణి యామోద భరము 

* ఖండించిన, 29. యుగము: . 
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తే. గీ. (గమ్మ పువ్వుల నెజికొప్సు( గప్పుకొనుచు 

తే. గీ. 

ఆ.వె. 

మురివె మందె వనంతవల్లరి వినోద 

మందిసొలనె( దిలో తమ యతివిలాన 

లాలనశ్రీల( దనయందు మేలుచూపె. 

ఇట్టు పదుగురు మొనయె నిలుచునంత. 

వనితానేనలతోనా 

ననవిల్తుడు దండు వెడలె నాతియు(దానుకా 

దన మి|తు(డు మునిమానన 

వనజంబులు *కలంకవొంద వై భవనిధియె. 

అంత. 

సత్త ప్రనిష్ట మహాసాధుజన శరణ్య 

నై మిశారణ్యమునకు మన్మ థుండు పూర్ణ 

గర్భమున నేంగి చొచ్చె నక్టాడ ననేక 

సం్రభమంబులు చెసె వననంతుండపుడు. 

చిగిరించి పూచి కాచెళా 

నగములు కోవెలలు (మోసె నానావనులఖఇా 

సొగసె రుంకారంబుల( 

టొగరెకి_ చరించె మధువ వుంజంబంతకా. 

ఏకవీరు(డై సమిద్ధశార్యమున మా 

కందకునుమశరము కంతు. డిక్షు 

కార్ముక మున(దాల్బె. గాననాంతరముల 

*గులులువై చి యార్చుకొనుచు( దిరిగె. 

వలపులు గుమ్మ రించు నిడువాలిక చూపుల(జూచి పయ్యెదల్ 

బెళక(గ గుబ్బచన్ను లొకబిత్తరి లాగున(జూవి గానముల్ 

పలుకులు నృత్యవాద్యములు భవ్యవిలాన కళాకలాపముల్ 

దొల(క(గ (బహ్మచారికడ(దూకొని నిల్చిరి చుట్టునంగనల్ . 

* 

80. 

* 

గలుగవో వె భవనిధియెై. 

వలన్. 

గురులు వైచి. 

బాశ 60 

60 

81 

52 

88 

84 

65 

86 
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తే. గీ. ఏమి చెప్పంగ మదిలోన నించుకేని 

తే. న్, 

చంచలతలేక యా బహ్మచారి యుండె( 

గేశవార్చిత మతుల( జొక్కింప. గలవి 

మర్మ భేదక కందర్పమాయలెల్ల ? 

శాంత హృదయుండు త్మదృహ్మచారి తన్ను 

నిట్లు వంచింపంజూచునయ్యిందు ముఖుల 

విఘ్న కాపేయమున బహువిధములై న 

కర్మములు చేసితిరి మీరు కలుషవృత్త్తి. 

కాన కపులగుచు ముందలి( 

గానక వులకండ మట్టు కమ్మని మాటల్ 

మాని ఘన కిలకిలార్భటి 

తో నిగుడుచు( (గోతులగుచుం దూలుండనుచుకా. 

శాపం విచ్చిన బుచ్చక 

లాపంబులతోడ( గిలకిల ధ్యానముతో 

సౌవర్ణ కామినులు ల 

జ్ఞాపరలైయే;గి రపుడు చనియె మరుండుకా. 

అమరావతి నుండక యా 

యమరాంగన లెల్ల నందనారామములో 

[భమమందగ నిజతనూ వి 

(భమజమంద6గనపు డవ తవం (గుంగి రొగికా. 

అంత వసంతుం డీవృ 

త్రాంతం బంతయును దదృలాంతకునకు న 

త్యంతార్భటి నెజి(గించిన 

సంతాపము నొంది యతడు చనియచ్చోట౭. 

బాహ్మ ణాకృతి నిల్చి [(బహ్మచారిం గని 

యర్హమె నీకు మహాత్మ 1 రోష 

మప్పరాంగనలు కీశాకారములు దాల్చి 

నందున ఫలమేమి యయ్యెనీకు 7 

* ముందత. 
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88 
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91 

ర్ర2 



166 

తే. గీ. 

వ. 

నారదీయ పురాణము 

నన దెవగతి నవశాత్ముండ నై యిట్లు 

'సేసితినన నుర శేఖరుండు 

సిజరూవము వహించి నిలిచి మదర్ధాస 

నంబు నీకి చ్చెద నాకలోక 

సతుల వెరూస్య మణ(గిందు శాంతినొంది 

యన( బురందర స్వర్గసౌఖ్యంబు సకల 

దుఃఖదము పుణ్య మడ(గ నరోగతింబ 

డంగ' దోయుట నరకఖండంబు గాదె? 

ఆని [బ్రహ్మచారి మతియు నిటనియె. 
ద 

తే. గీ. విశ్వరూపుని జంపి యీ విశ్వమెజుంగ 

[బ్రహ్మ హత్యా మహాపావీ*బహుళ దుఃఖ 

వార్చి ముని(గితి స్వారాజ్య వై వ భవంబు 

గణన సేయంగ నీకు సొఖ్యంబె యింద! 

ఆది దూర్వాన (ప్రసాద మాల్యావమా 

లాతి బాధల లజ్జ నందవైతి 

వమరావతీపురం బ న్యందముగ ననిం 

(దముగాంగ నెబు(గవే ధై ర్యశకి 

గలుగు కౌళశికు ధాటి/గానవే బంధించి 

యార్చిన మేఘనాధాంబ కోగ 

ఘాత మెజుంగవే గౌతముం డొనరించు 

తదవస్థ లెజు(గవే దర్పమంది 

॥ అన్నియును ద క్రచ్రిత్రె జగంబెన్న నీదు 

పటణం బొల నిందత్వ పదము నొల 
(స) యా రా 

నిత్య దుఃఖ కరంబులు నిర్ణరేంద ! 

యింటి[తోవనె మటలఅలునే. డిన్ని యేల 2 

(«e) (01౧ 

95 

96 

అనిన నురస్ర్రీ శావమోచనాదికాలం బెన్న(డయ్యెడునని |పార్గించిన 
అఆ ® 

దెనతయంబు నన్ను నృత్యగీతాదులచే బాధనొందించుటం జేసి 

వర్ష్మతయంబు వానరత్యంబు ననుథ వింప(గ లరనిన నిం|దుండు 

81. బహుల. లికి, మరచితివె గణభంగము, 



లే. 

తే. 

గీ. 

గీ. 
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నిజనివానంబున కేం నమ్మహాత్ముండు విష్ణు సేవాపరాయణుండై 

యుండ వృషధ్వజుండు వచ్చి యిట్రనియె. 97 

(దాహ్మణో త్తమ! సీవు [బహ్మ చారివి (వతం 

బేటికి : నీకిష్ట మెద్ది యడుగు 

మైహికాముష్మ కాత్రైశ్వర్యవై భవం 

బొక్కటి వేడు మెనొనర నిత్తు 

మత్పదంబున నుండ మది నీకు? బొడమిన 

నదియు నిచ్చెద వేడు మనభఘ చరిత ! 

యన భవబంధ సంయుత మైన పదవి యె 

ద్దయు నొల్ల నావిష్టుదేవు పదము 

గాని తత్పావ్ని యేరికిగల్లుననిన, 
హరియె మోక్ష పదుండు నే నబ్దజుండు 

కర లముగాము మోక్షభాగముల కెల్ల 

నరయ నాస్తంబధాతృ పర్యంతమునకు. 98 

ఆ భగవంతుండు నాకును విధాతకును రక్షకుండు. పూర్వంబున నాకు 

బ్రహ్మ శాపవిమోచనంబు గావించె. వృకానుర తవస్ఫూరి కి మెచ్చి 

వా(డెవ్వని శిరంబున(దన హన ంబుమోవిన (వాండు) భస్మంబు గావల 

యునని వరంబువే(డిన నిచ్చితి. మచ్చిరంబున నునుపంజూచిన నే, 

బలాయనంబు నొంద (హరి) (బాహ్మణరూపంబున వచ్చి మాయపన్ని 

తత్కారంబు తచ్చిరంబున నుండంజేసి వాని హరించి నన్ను నిర్వహించె 

నెన్నియని తెల్పుదు నా విష్ణుండె నీకుపాన్యుండని బోధించి నిజ 
సివాసంబునకుం జనియె నంత. 09 

అబ్బజుండును జనుదెంచి యట్రపలికి 

తన పదంబొసంగ నాత్మలోం దలంచునంత 

నొల్లనెం బునరావృత్తి నొందు కికివార 

లో మహాత్మక'! సీ వురి నున్నవారు. 100 

కావున నా పునరావృత్తి చహితపదంబు గోరుచున్నవాండ నని చతుర్ము 

ఖుని ననిచి యనన్యమనన్కుండై యున్న సమయంబున సన్మార్గ 

దేశికుండను నిజగురుండు వచ్చిన నతండు మొక్కిన నంత నతని 

నిష్టకుం [బమోదించి నారాయణాచలంబున వైకుంఠ వర్ధన కేతంబున 

88. వారిలో 
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(గ 

తే. గ్. 

నారదీయపురాణము 

సీ యవీష్టంబు సిద్ధించునని చనిన నా మ్షెతంబు చేరి నారాయణ 

| హదాంతరంబున నివాసంబు చేసికొని తపంబు నెేయుచుండెనంత. 101 

శ్వతద్విపనివాన మాధవ నమానీనుల్ మునుల్ లోకవి 

క్యాతాయత్తుని విష్ణుచిత్తుని సమ్మగజ్ఞానదృష్టి ౯ మనః 

వీతింగాంది [ప్రశంస సేయుచు వితర్కింపంగ హర్షించి స 

రా6థఠి; కాంత గుణాభిరాముండగు | వవోదు౯ా నిరీక్షింపంగకా. ఏ రాసా 

నారాయణగిరికి దయా 

పారాయణు(డగుచు వచ్చి (బహ్మజ్జానా 

కారంబై మించిన యా 

నారాయణభకి యోగ నవ్యగుణాఢ్యు౯ 

నా సాత్స్వికచకవరి, ననఘాత్ముని నా 

నా సాధు వందనీయు న 

నా సాధ్యుని నిత్యు(గాంచి యప్పడిట్టనియె౯ 

విష్తుచిత్తా : నినుంజూడ వేడ్క_గలిగి 
యరుగుదెంచితి( దిహాదు(డండు నన్ను 

లా 

నీ మహత్వంబు విని విని నిరజాక్ష 

భక్తి నిష్టాపరత్య మెర్పుడంగం గంటి. 

అనిన లేచి వందనంబొనర్చి యుపచారంబులు చేని 

సల్లావంబుల నటన వరించి కొన్ని నాళ్ళ్లచట నుండి. 

మంగళకరమగు నొక యు 

తుంగ నగంబెదుట(గాంచి దోషాచర వం 

శాంగారంబగు మర కు 

రంగేం|దు( _తిష్టచేసె( బహ్లాదు(డొగి౯, 

అది నింహభూధరం బని 

(తిదశులు వల్కుదురు నృహరి ీకరమోక్ష 

(పదుండీక్షించిన నొన(గుకా 

సదయతం (బహ్హాదతుల్య సత్పు[తమణిజా. 

84. నిటని 
రా 

102 

108 

104 

105 

యన్యోన్య 

106 

107 

108 
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తక్కినవారికి నగ్గిరి 

యెక్కినవారికి నభిష్టమిచ్చుం జుట్టుం 
(దొక్కినవారికి( గన్లొని 

_మొక్చి_న వారికిని లేదె మోక్ష్షంబరయకా. 109 

అప్పుడు విషుచితుభ కి చె గరుడ వాహనుండులసిలి 
ది ఆవ్ అవి 6౫ రా 

(పత్యక్షంబయిన. 110 

హోర కిదిీటకయూర కోభితుంబద్మ 

ప తనిభేక్షణు భానుకోటి 

భానిధి( జం|ద బింబ దతిభానను 

ననుపమ మందస్మితాభిరాము 

తత నవేందివరదళ కోభనాకారు 
నంబు జోదర దళాభాధరోష్టు 

నుచిత పీతాంబరు నుజంల (శ్రీవత్స 
డుం , 

వక్షఃవదేశు( బావన చరి[తు 

హల్దకచ్చాయ చరణు( జ క్రాదినిరువ 
మాయుధాంకితు శేషాశనాది వినుతు 
గరుడవాహను లక్ష్మీ వకాళమాను( 
గాంచె నా (బహ్మచారి యుత్క్లంఠ మెజని. 11.1 

. కాంచి _మొక్కి_ నుతించి [(బ్రహ్మాదిలోకంబులు నిరసించిన యమ్మహాను 

థాపుండు నద్యోముక్తుండయ్యెనని చెప్పిన, బుషులు విని నారదున 

కిట్టనిరి. 112 

. విష్ణుచిత్తు మహిమవిని మహాత్మా : యేము 
విష్ణుచిత్తులమయిోవెలనితిమి న 
మ న్తమును లభించె ననఘ నీ కరుణచే 
యడుగ వలసె నొకటి యట్రనైన. 118 

అనఘా : మున్ను వసిష్ట నందను లగమ్యంబై న శాపంబు([గ 

న్నన |బావీంచిన దీనులైరనుచు నా నారాయణస్వామి ప 

ల్కైనవార్యం బగునట్టి శాప మెటు లీకేతంబునం బాసెనో 

మునసోకంధీరవ : తెల్పవెే యనిన నామోదంబు రెట్టింవ(గ కా, 114 

తిర. మె. గణము? 86. కండివర 
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తే.గీ, 

నారడీయపురాణము 

నారదుం డిట్లనియె. 115 

ఘనులు వసిష్టనందనులు విశ్వామ్మిత 

శాపనం|గస్తులై సంచదించి 

(బహ్మరాక్షసవృ త్తి, బరగ( జతుర్వేది 

37ర్పొచ్చోట ముక్తు(డై. యేంగె వారు 

నచటికి నే(గి యత్యంత దుస్తర శాప 

మణంగి దివ్యాకారులైన యది వ 

లాశ తీర్థము వుణ్యరాశి యాతిర్ధంబు 

మహిమ నుతింవ (బహ్మకుందరంబె ? 

యమ్మ హావుణ్యు తీర్ణంబునందు మునిగి 

యఘములు దొలంగి పరిశుద్ద లగుచు వై ష షు 

వాం ఘరెణువు లెగయుతీర్ణాంతరముల 

కరిగి రధికారులై విశిష్టాత్మభవులు. 116 

విష్ణుభకాంఘ పాంనువులచే వారలపాంను లైరి. విష్ణుభకాం ఘే 

రేణువులచే నణువేని పర్వతంబగు. తదవమానంబునం బర్వతంబేని 

యణువగుం గావున. గొన్ని దినంబులు దత్పలాళ తీరంబున నుండి 

తీర్థాంతరంబుల నిరువదియొక్క_ దినంబు నిలిచి పాపంబులం వాసి 
కల్యాణతీరంబున కేగి తపో విద్యాశీలవయోవి శేషంబులం బెద్దయగు 

రోమశ మహామునింగాంచి పాదంబులంబడి నిజవృత్తాంతం బంతయు 

విన్నవించిన, 17+ 

పరమ భాగవతు లేవురుంగల రీమహో 

కేతంబునందు( _బసిద్ధి కెక్కి 

సాత్వికులంబరీష వికుష్న్ కుక్షి రు 

క్మాంగద పుండరీకాఖ్యులమ్మ 

హాత్ములచే. బూజ్యమై యొవ్వె( దమతమ 

కాలంబునందు నీఘనులు వచ్చి 

యజ్ఞాన వారకంబగు తత్సలాశభూ 

రుహము దక్షిణమున మహిమ వెలసి 

87. యచ్చోటము కుల యే. యతిభంగము. 
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తే. గీ. [(ప్రబలతరమైన కుహనా వరాహ రూప 

తే, గీ, 

మాత్మ నిడుకొని యర్చించి యతని వలన. 

బూర్వు విజ్ఞాన మంది * యపూర్వ శక్రి 

శుద్ధ సంకల్పులగుచు _బసిద్ధి గనిరి, 115 

ఇచ్చట నవ్యరాష దూ ర్తి భూకాంతకు కోకద్వ్యయంబుపదేశించె. 

ఎప్పుడేనియు భ క్రియోగంబున భజియించిన వారికి సావరాహికిమూ ర్తి 
విజ్ఞానంబుదెలుపు, నంబరీషుండు మున్ను జ్ఞానుల నుత్రమో త్రముండు. 

భగవత్సాదంబులయందె యాత్యంతిక నిష్టనిలిపె. భగవత్పరులెవ్వని 

వాక్యంబేని యవ్వుడ వఠింపుదురు. మున్న ంబరీషండు భగవన్నిష్ట 

నున్న విఘ్నంబు సేయ నిందుండరుదెంచి వ జంబువై చిన బురందరా। 

ఏటికి వె చెదవు. గోవిందుని విడిచి యెనన్యుని భజింవ. విష్ణుబలంబున 

నున్నవాండనని భక్తి పరాధీనమాననుండై యారాజు స్వేచ్చావరాహరూప 

నేవ(ావించె. భగవంతుండతనికి సర్యార్థంబులు (పసాదించి కరణాగత 

ధర్మంబు. దత్వంబువలన నెణీంగించి యిట్లనియె. 119 

TV జర బ్ వష 

ఒనర విద్యలకెల్ల నుత్తమోత్తమము లీ 

వేదవేదాంతముల్ వివిధగతుల 

విఖ్యాత మగు న్యానవిద్య పూజ్యంబని 

చాటి లోకములు (పశంన సేయ 

శరణాగతియును న్యాసము సంవదనము న్యా 

సంబు న్యాసంబుత్యాగంబు ననగ ' 

సకల పురాణ (పశస ంబు న్యాసంబు 

పాంచరాతము లందు( (బబలె న్యాన 

మఖిల ధర్మంబులను న్యాసమభిమతంబు 

సర్వనియమంబులందు న్యాసంబు ఘనము 

సర్యయత్నంబులందు న్యాసంబు శుభము 

న్యానమునకం చె(గలదె యన్యతర మొకటి. 120 

తవముశేష్టంబు సత్యంబునకం పెను 

' తపమునకంటెను దమముయోగ్య 

మాదమంబునకంటె నర్హంబు శమము శ 

మంబునకంటె దానంబు ముఖ్య 

+ * యాపూర్వళ క క. 95. మూ 88. 
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తే, గీ. 

నారదీయపురాణము . 

మా దానమునకంటె నధికయబు ధర్మ మా 

ధర్మరహన్యకృత్యమునక ౦టె( 

(బ|వజనము మహాభవ్యంబు తత్చవ 

జనమునకంటె శస ంబు వహ్ని 

వహ్నికంటెను యజ్ఞంబు వరతరంబు 

మానసము యజ్ఞమునకంచటె మహిత తరము 

ఘనము న్యాసంబు మానసగరిమ కంటె. 

దద్వి శషంబు అంచంగ6 దరముగావు. 121 

నన్ను శరణువొంది యే నరాధిపులు వరింతురు వారినే శరణంబునొంది 

హృదయంబులో నుండుదు. మదర్పిత పరులెవ్యరు వారు నిర్భరులు. 

వారి నిచ్చటనేని యచ్చటనేని నిర్మాహింతు. నర్వదేవతలకు నే 

నుత్తముండనై నట్టు సర్వ కాంతలలో నిందిర యుత, మయైనయట్లు 

సర్వధర్మంబులకు న్యాసంబి ముఖ్యంబు. కర్మనిష్షవానికి జ్ఞాననిష్ట 

దగ దాత్మజ్ఞాననిష్థ శరణాగతనిష్టయి 89 యంశమును వోలదు. 

[వధానమగుటను మహత్రరమగుట_ నకించన్యసారంబున కంటె 

విశ్వాసంబునకం టె శరణాగతనిష్టయందు నా చిత్తంబు [పవర్తింపుచున్న 

యది. శరణంబని నన్ను (గొల్చిన నరుల మనోవీథినిలు నిందునకు 

నందేహంబు లేదు. 122 

నాయందు నకలభారము 

లేయెడ నిల్పునెడ వారి నెజింగి నతతముం 

బాయక నే రక్షింతును 
నాయత మతినిత్తు నై హికాముష్మికముల్. 12వ 

అనియిట్టు థగవంతుండు పల్కు నంబరీషుండు శరణాగత మాహాత్మ్యం 

బిట్టని వర్తించె. నా నలువరి వృత్తాంబుల నేకంబులు గలవు. వినరింవ 
నేర 'సంసార సంతాపాది [పళాంతికి *0నిటన నేకులు నివాసంబు 

చేసికొనిరి. కాన మీరు నిందుండి పవి[తులు “ ండని రోమశుండాన 

తిచ్చిన వసిష్టవు తులచ్చటనుండి పరిశుద్దు లై సితారణ్యసముద్భూత 

తులసీదళ సంచయంబున నారాయణునారాధించి పరమపదంబందిరి. 
ఇంకంజేయు కార్యంబు  వినుండెణింగించెద. కలియుగంబున 

89. యంళమును నున్ను. 40. నిట్ల. 41. గమ్మని. 
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మహో గతరులు పాషండులు శిముగురు గలరు. తత పాషండులు, 

వృతి పాషండులును, దత వృతి పాషండులునన, తత్త పాషండులు 

క ర్మంబులు విడిచినవారు. వృత్తిపాషండులు బహ్మంబు విడిచినవారు. 

కర్మ బహ్మంబులు విడిచినవారు తత్త్యవృతి పాషండులు. వాదికి కర్మ 

(బహ్మంబులు లేవు. కాకున్న విపరీతంబగుంగాన వికల్పింపం బడుటం 

జేసి యుపాత్తజ్ఞానమాతంబున వై దికులవలెందో౭తురుగాని య వెదికులు 
దారు కొందరు మధునూదను నన్యదేవతా నమానునింగా' దలంచి 

మీమాంసా కబంధవరులు చె చెప్పుచుందు. రాహుకల్పులగు వారు శిరో 

భాగంబు సం గహింపుదురు. కొందరు యజ్వాాగణులు యజ్ఞంబుల 

నన? 3దంభమూర్తులై దండకమండలంబులచేతనే తమ యోగ్యత మెల 

యితురు. భగ వంతుండంతర్యామి వానుదేవుండారాధనీయ పదాబ్దుండు 

వైదిక కర్మంబులొనరింప ఫలంబు గలుగంజేయునని [శుతియునుం 

బలుకు నిట్టగుటకు సక లధర్మంబులకు( జకధరుండు కరయ యుండుట 

యెజుంగక దృుష్కియలు సే సేయు మదాంధులైన విమూఢులైన దుర్చేశికులు 

సాధనాంతరములు గలుగ బోదించుకతనం (బతిభవిడిచి. 124 

అహహ నగరాదులందు సర్వాన్నభోక 

అగుచు సన్నాసులు చరింతు రందు నందు 

ముచ్చదుర్వృతి యాత్మలో మెజసి బాహ్య 
రా 9౮ ర) = 

కృత దురాచార సంచార కీరి (గాంచు. 125 

రాఘవుని యాజ్ఞ సౌమి[తి రణమునందు 

నిందజిత్తునిందునుమ నా యిం దజిత్తు( 

డతి నహాయంబు తానెయై యవనియందు, 

గలిపురుషు. దాయక చరించు, గలుషవృత్తి. 126 

సమిదాధాన విసర్జిత 

తమవృత్తిం (బ్రహ్మచారి తతి దిరుగు6 దిగం 

తములందు( గేవల తురం 

గమ నిత? | బహ్మచర్యక లన చెలంగ ౯. 127 

ద్విజవరులందజును మహీ 

భుజుని నిజాజ్ఞం జరించి భూరిరణోర్వి౯ 

భుజశ కిం బాటింతురు 

నుజనెతరులగుచు( గర్మశూన్యత్యమునకా. 128 

49. మగురు. 
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Ux 

నార దియపు రాణము 

కలిమియ యపరాధంబగు. 

గలియుగమున నట్టుగాన ఘనులగు ధన వం 

తులపై రాజులు పావఐ 

బులు దలంచి ధనంబుగొం|డు భూవలయమునక౯. 129 

ఎడయక నిజేష్టదెవత 

యెడ జనకుని *యెడల తల్లియెడ గురునియెడ ౯ 

చొడమదుమోహం వింతుల 

యెడ (గల్లిన యట్టుగా మహీవలయమునకా. 
190 

కలియుగ ధర్మము 

*మ్సత్రియం గలియుగంబున భరతాది విద్యలే కాని వేదశాస్త్ర వురాణా 

ధ్యాత్మ విద్యలు సంభథభవింపవు.  నవయౌవన దుర్దాంతమానసలై 

యువతులు ముదిసిన యతమామలం ౧ కొనరు. గుణవతులై నభార్యల 

విడిచి. పరదారానురాగంబునం బతులు వతితులగుదురు. ధర్మార్థంబు 

లేశంబేని పా|తులకు నానంగరు. (పశంసార్థంబుగాని నరకోత్తారణంబై న 

హరిన్మరణంబు సేయరు. నరక పదదారస్మరణంబుగాని శూ దద్వార 

పాలక వెతహస్త నివారితులై బాహ్యస్థలంబున నుండు (బాహ్మణు 

లేమి చెప్ప? రాజ సేవోన్మత్తులైనవారు విష్ణుభ క్రి పరాయణులు పల్కిన 

పల్బు_ లెల్ల నాశేవింతురు. _ద్విజాధములు నారాయణువర్ణించి దెవ 

తాంతర సెవకులై యుం|దు. దుష్ట దవ్యంబుచేత దుర్గారాధన (క్రియలు 

హరిబాహ్యులగు నృవద్విజులు (పాణిహింనబే( గాబవింపుదురు. శ్మశాన 

దేవతార్ననంబు  శేయస్మరంబనీ యొనరింపుదురు. హరిపదం 

బెుంగక యహోరా[తంబు స్వోదరపూరకుల్రై నరులు వ ర్తింపుదురు. 

సమస్త జగ; ్న యకుండై న నారాయణుండు గలుగ(గవు లొక్కొాక్క 

నరాధముని వర్ణింపుదురు. న్రీలకు( బాపమతియు నతి శ్రైశంబునగు. 

ధనహీనులైన భర్తల వర్షింపుదురు. కులకాంతలు |1పమదలై భర్తలు 

గలిగియు నన్యవురుషస్పృహతో నుందురు. పర్హన్యుండల్చ 

వర్షంబును సస్యాల్ప ఫలంబునుంగా( గురియు. ఇట్లు నా రమాధీశ్య 

రుండు తనలీలచేత యాదవగిరినుండి తద్యే త హస్తులు ద్వాపరాంతం 

బునం గలి వురుషుండు వచ్చిన వారింపుదురు.. విష్ణుపరాయణులై న 

వారు యదుగిరిశ్వరుని సేవింప( గలరని వర్ణించి మజియు నిట్టనియె. 

181 
షు వాన కూరా 

సాతని, 

48. మజీయు వేద శాస్త పురా ణా థఛ్యాత్య విద్యలు కఠలియుగంబున భరతాది 

విద్యలుగాని. 



మ. 

తే.గీ. 

నారదీయవురాణము 175 

న్మరియించం దురితంబులెల్ల నణంగుక సాజాదనంతుండు త 

దిరి సేవించును శేషరూపమున, దద్దేవుం గృతంబుర్యి వె 

బరగం (దెతను లక్ష్మ ణుండయి [పలంబధ్వంసీ సన్యూర్తి ద్వా 

ప్యవెళంగలివేళయు౯ గొలుచు కుంభ ల్రీల యోగీందు(డె. 192 

అట్టుగాన నారాయణుంజూచి మునీందులారా | మీరు కేషాననా ద్యైశ్వ 

ర్యంబు వేగంబునం బొందుండని నారదుండానతియిచ్చిన, బరమ 

సంతోషంబునొంది నారాయణగిరి కేంగ మదింగోరి పుణ్యవతియగు నా 
భా గీరథి తివిక్రమ పాదాంభోజ మధురసంబగుదాని బహుకల్టోల 

విస్తార బంధులయగుదానిం జూచి నావికోపనీతంబై న నావచే, 

దరియించునప్పు డొక్కమహావాతంబు పడమటనుండి వినరిన నావికులు 

గడపసమర్థులుగాక వి|భాంతులై యున్న మునులు, వ్యానునింజూచి యిది 

తరియింవంజేయుమనిన నమ్మహాత్ముండిది భగ వదాజ్ఞయని నావికుల 

మజణియుం (బేరించిన వారలు మజీయు నశక్తుల మనిన నాదె ద్రైపాయనుం 

డీనావ భగవంతుండే నడవు. నదీతరణ సాధనమ్ము లన్నియు 

గంగలోనే యుండనిమ్మ నిన వ్యాస వాక్య [వమాణంబున నన్నియు 

వైచి (ప్రపత్తి వట్టకొనియున్న నానావ తనయంతనె కూలంబుచేర. 

మునీందులు విన్మయంబంది వ్యాన మాహాత్మ్యంబు గొనియాడిరంత 

వ్యాసుండు వారల కిటనియె. 188 

మనల. బరీక్షింవ మధునూదనుం డిట్టు 

గావించె నా శిత కల్పశాఖి 

కడు నకించన పురస్కారంబు సేయ నా 

కాంక్షించి సేయు నధ్యాత్మశా స్త్ర 

సారంబు లైనట్టి సకల సద్గుణ సంప 

దలకు విశ్వాసంబె తలంప చక 

పాణికి( (బీతి సంపత్తి కారణము నం 

సారపారావారతారణై క 

కారణంబై న ఘనుండాపగా |పవాహ 

తారణంబటొనరించుచెంత ? యత (డేమి 

నేయళక్తుండుగా(డు చర్చించిచూడ 

నిన్ని వర్ణింవనేల మునీం|దులార | 1894 



[76 

తే.గీ. 

సీ, 

నారదీయపురాణము 

అత్తజి న తరిలో దిగి 

యు తమగురు జహ్ను నందనోదకమున నా 

న త్రములు తర్థమాడి మ 

హత్తర కల్మములు దీర్చి రనురాగమునః౯ా. 

సర్యమంతరహన్య (పశస్తుండైన 

యాదినారాయబణుని. దమయాత్మలోన 

నిలుపుకొని శుద్ధచిత్తులె నిత్యకర్మ 

మాచరించిరి వేడ్క నయ్యఖిల మునులు. 

కొందజు విధిచోదితు లె 

పొందిక నానరిచిరి కరములు ఏష్ట్వాజ్డా 

కందళమునం గావించిరి 

కొందణు వైష్టవులు తదనుకూలత మెజయక. 

ఆంత, 

నలినోత్సల కో ధితయె 

తిలకించిన నర్మదానదిమణి నతి ని 

ర్మలశ క్తి గడచితార 

వ్వల గోదావరికి నేగి వరనియమమునకా. 

వరించునంత, 

త త్తీరమున నన్నదాన పరాయణుం 

డతిథి [వియుండను నత(డు విష్ణ 

భక్తి నిఘ్రాగుణ పారాయణుం డుంఛ 

వృత్తి తియను నతండు వెలయుచుం[దు 

వారిలో నమ్మునివర్యుల(గని యతి 

థి పియుండా *తిథ్య దృష్షివూని 

పాటించి నిత్యంబు [బాహ్మణోత్తమ సహ 

(సమునకు నిడుదు భోజనము మీరు 

గం 
తుచ్చద్భష్టి 

185 

186 

187 

188 

189 

140) 



నారదీయపు రాణము 177 

తే.గీ. మద్భహమున *భుజింవు( డామ్నా యమూర్తు 

లయిన మీరలటంచు నత్యంతనియతి 

8 నత్రండు (పౌర్థింవ వానివె నాదరంబు 

వదలి యందణు ననిరేకవాకగమునను. 141 

మ. హరిపారాయణవృత్తి లేని భవదీయాగార మధ్యంబునన్ 

ధరణీదేవ భుజింపనొల్టము సనముద్య|త్పీతిమై దేవతాం 

తర మం|తాంతర సాధ వాంతరము లాత్మంజబాయు నవై ఇష్టవాం 

కురముల్ చాంధవులెంచమాకు నతియె*గ్యుల్ గారు సంకీర్లకుల్. 142 

క. కరవీరభుక్తి దహ 

స్పురణంబు హరించునట్లు పురుషోత్తమ సం 

స్మరణంబురేని గృహముల 

నరులు భుజింవంగ నాత్మనాశన మరయకా 148 

తే.గీ. మేలు దేహందు విడుచుట మేలు వహ్ని 

శిఖల (మగుట శ్రీవతి సేవలని 

జడుని గేహమునందు భోజనము సేయ 
న మెలుగాదు జనంబులు మెచ్చరచట. 144 

వ. అని యతిథి [ప్రయునింబలికి యుంఛ వృత్తి గృహంబునకునెంగ సంప 

న్నుండనగు నాగ్భహంబువిడిచి యతిదీనుండగు నుంఛవృతి గృహంబు 

నకు నేగి యేమి భుజించెదరోయని యతిథి పియుండు నవ్వె. నంత 
నుంఛ వృత్తి వారలంజూచి పరితోషంబునొందె. లబ్బతుష్టయను పెరి 

తత్పత్నియు నామునుల నవలోకించి చింతావ్యాకులయె కందమూల 

ఫలాదికంబుల వలనన పరితృ విం బొందించెదనేశీనకించన నని 
ఉ5వితర్కిచునంత . 149 

తే.గీ, అప్పు డిం దాది దివిజులకైన( గోర 

దగిన సంవద *ఉిగలిగి నత్యంత మహిమ 

సీరదేక్షణ భక్తులు నియతులెందు 

నుండు సంవద లచ్చోట నుండు నిజము. 146 

—_— 

* భుజియిం పు(డా 

48. ననుచు(|జా. 

44. నకించనుండనని. 

తర. వితర్సి ౦పునంత. 

46. గలుగ. 

N-12 



178 

వ. ఆశ మోపగతంబై_న 

తే.గీ. 

ఆ.వె, 

నారదీయవురాణము 

నంవదంగాంచి యుంఛవృత్తి మునిం దుల. 

దృవి( టొందించునంత వారు భుజించి సుఖాసీనులై యున్న లజ్జించి 

యతిథి వియుం డచటికి వచ్చి భయంబున వందనంబు చేసిన వానిం 

జూచి విశ్యామి|తుం డిటనియె. 
a య 

ఉంఛభవృతికి దారి ద్య మొసంగనేమి 

గలదు మందిరమున ? నని గర్వ వృత్తి 

నగితి మము(జూచి పరమవైష్టవుల యింటి( 

గమలగేహ వసించుట కానవై తి. 

క్రీనారాయణు(డుండ (గ 

దీనాత్ముని వేండుకొనుట 1"దివించినక 

ల్పానోకహ ముండ:గ మది 

యానక శాల్మ లిని( దలంచి కియాచించుటగు౯. 

నారాయణు(డుండ దురా 

చారుల( గొల్బుట నుధాబ్దినంగతి మదిలో. 

గోరక లవణాకరసీ 

మారతి విహరించుటలు క్రమంబున(దెలియ౯. 

మాధవాంఘియుగము మజచి వెజొక్క-ని 

రక్షకుండటంచు (భాంతివడుట 

న్వర్ణదీతరంగజలమ।| గమున నుండ 

మరుమరీచికాంబు మగ్నులగుట, 

హరి(దక నితరు నొక్కారు 

శరణంబని తల(చు వెల్ల సారతరంబై 

తరిగలుగ భిన్నకుంభాం 

తరమున నదిదా6ట నాత్మందలంచుటగాదే। 

కమలావిభుండు దొరక (గ 

నమరాధము నొకని,జేరి పార్థించుట యు 

త్తమ చింతామణి *ిదొరక(గ 

నమితములగు చిరిపిజాల కాశించుటగు ౯. 

అననా 

47. 

49. 

దీపించిన(గ. కరి. యాళించుటగున్. 

దొరకిన. 
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తే.గీ. 

తే, గీ. 

తే, గీ, 

ఆ.వె. 

తే, గీ, 

నారదియపురాణము 

మధువిరోధి గలుగ మానవునల్పుని 
నడుగ(జూచు బెల్ల నవనియందు 

హాలికుండు వార్షికాభంబు మజచి నీ 

హారవారిధార లడుగు నట్టు. 

మహిమతో. (దివికమస్యామి దీవీంచ( 

దగునె యన్యదేవతా భజనము 

కామగవి జగ త్సకాశ మై కనువట్ట( 

జొదుగుగల వరాహింబిదికి నట్టు. 

హరికి నవమాన మొనరించి యన్యునొక ని 

దేవతయటంచు గొలుచుట దీవముండ 

నంధతమసంబు భేదించు నంధునకును 

మించు ఖద్యోతకాంతి గావించునట్టు. 

వానుదేవుండు గలుగ దేవతల వెంట 

(భాంతి. దిరుగుట శర్హరాపానకంబు, 

జవి గొనక యూసర షత జలకణములు 

[పచుర మైయుండ జిహ్వవై రుచులుగొంట, 

పద్మనాభ సమాశయపరుండు గాక 

యన్యదేవత ( బలుమాు నాక్రియింప( 

దల(చియుండుట బర్బూరతరువు నీడ 

సంచరించుట చందనచ్చాయ బాసి. 

అంబుజాక్షు నాత్మయందు నిల్పక యధ 

మాధముల: దలంచు టరయ:దండి 

నాంటి ధనమువిడిచి నరుడు స్వప్నాగత 

నిధి గృహంబునందు నిలిపికొనుట. 

ఆదినారాయణుని. బరమాత్మ. బాసి 

పరుని( దలంచుట కర్పూరతరువు విడిచి 

లాంగలీకంద భక్షాభిలాష వృత్తి. 

బూని తిరుగుట గాదె యూ భూతలమున. 



1 80, 

తే.గీ. పరమ పూరుషు నిజసేవంబాసి నిచ 

తే.గీ. 

తే.గీ. 

నారడజిీయపురాణము 

దేవతాంతర సేవతో దిరుగు టెల్ల 

మధురవుం|డేక్షురన రుచి మజచి దుష్ట 
మైన గోయేరండకాండంబు లందుకొనుట. 161 

జడుడు సంక రగ్షణపదాంబుజములు మణచి 

తామనపు దై వసేవతేం దనరియుంట 

యమృత మై యున్నయట్టి దివ్యెషధంబు . 

మాని హాలాహల్యపితి మరగినట్టు . 162 

(పద్యుమ్న సేవాపవత్తి వాటించక 

రాజనదేవతా వూజనంబు 

సేయుట యిత్రడి చెంగట(గని కన 

కంబుమీ6దం (బేమ గనక యుంట 

సంకర్షణ స్తోతజాలంబు విడనాడి 

పర దైవత సోత పాఠమునకు( 

జనుట నమూఢాత్ముండు సచ్చూతఫలరసం 

బానక వేమువై నాసపడుట 

యనఘు ననిరుద్ద(గొల్వక యన్యదెవ 

తలను గొల్బుట స్తుత స్త్వన్యముడిగి 

యయ్య జాగళకుచదుగ్గ మాసపడుట 

వినుము వి పేం్యద మున్ను నే ననమఘు(డైన. ' “168 

వసిష్టాశమంబునకు నేగి యధ్వ శమాతురుండనై న నారాక విని 

యరుంధతిం బిలిచి వసిష్టుండన్న పానంబుల శమంబు దీర్చుమని 

నియోగించిన నమ్మహాసాధ్వి వచ్చునెడ నొకమహానది (ప్రవప్తాంఫ 

మరలి తద్భృత్తాంతంబు విన్నవించిన వసిష్టుండె ననాది. [బ్రహ్మచారి 

నైతినేని మార్గంబు చూపెడు నిట్టని పార్థింపుమన నప్పరమ పావనియు 

నట్టనె కావించిన న త్తరంగిణి మార్గంబు' చూవీన వచ్చి నాకు నన్నం 

బొసంగి చనుచో. గల్లోల భీమార్భటే. మరలం. [బవేహించిన మరలి 

నాకు నెజింగింప నేను 'నిత్యోపవాసి నగుదునేని మార్గం దిమ్మని పలిక్షిన 

యట్టనె పార్థింవ మార్గం బజొనంగనే6గి భర్త ంగాంచీ' వుతులం గనిన 

నీవు బహ్మచారివెట్లెతివి : సద్యస్కారంబున నా చేతనె. భుజించిన 

కరి, వంరండ. 



నారదీయపవపురాణము' 181 

పవాసియయ్యె ? నని యడిగిన వసిష్టుం 
డిటనియె. 164 

నియమంబున స్వభార్య నియతుండనై యు క్ర 

కాలంబుననె రతికేలి నలీవి 

యుండుట మజీినాకు యు క్రంబు (బహ్మఛా 

రిత్వంబు జగము వరించి ఫపాగడ 

గాధిపు తుడు కమలాధివభ క్రి ని 

షాపరాయణు(డు (పశస్మిగాంచి 

జాత్యా శయ నిమిత్త సత్క-ర్మములు పూని 

ఏత దోషముగ నై వెద్య మొన6గి 

యదియు నని షేధకాలంబునందు( గృష్ష 

యనుచు గోవింద యనుచు, బరాత్మ యనుచు( 

(బతి కబళమును నుడువుచు( బదిభుబించె 

వాసి నటుగాన నిత్యోపవాసి యయ్యె. 165 

అనిన నరుంధతి విని హర్షించె నట్టుగాన హరిభ క్రిలేని నీ గృహంబున 

భుజియింవ నర్లంబుగా దుంఛవృతి, భక్తుడు గావున తద్భ హంబున 

భుజియించితి మనిన విశ్వామి. తు వాక్యంబులు విని యతిథ వియండా 

విశ్వామి తుం ధిక ంసీంబి సాత్వికవృత్తి వహించి చనియె నంత నమ్ము 

నులు గోదావరీ తీ తిరంబుననున్న హరిణంబులు తమ్మునీక్షించిన యంతనె 

విమల హృదయంబులంగా( జేయుచు హరిణంబులుం దాముం జనించని. 

166 

అక్కడ వీరధ్వజు( డన 

నొక్క-మవి వీర వై ష్పవోత్త ము(డురున 

మ్యక్కి-ర్తి ధి శాలి యిచ్చెకా 

జొకగ్రాంబగు కనకరత్న వభ్రవటంబుల్. 167 

అవిగొనుచు వారలు. 168 

నారాయణున కర్పణము సేయ నరుగుచో, 

బశ్యతోహరు లు[గపౌరుషమున 

గదియ వచ్చినవారి గాధివు తుండు ద్ర 

క్షిణకరంబున నీవీసీంచె నడవి 
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om 

నారదియ పురాణము 

నపుడు సహ ససంఖ్యా తిబలోద్ధతుల్ 

భటులుదయించి యుత్క_టనిజా స్త్ర 

సమితి నోర్చిన ధరాస్టలియందు నొరగిన 
గాధయు మహిమ దద్దనులు మెచ్చి 

యద్భుతంబంది కొనియాడి యతులతుంగ 

శృంగ మండల మండిత చితశాఖ 

శాఖకావృత మై యక్షసాధ్యసిద్ద 

దివ్యపర మైన యదుగిరి తెలివిగాంచి. 169 

దూరంబున నానిర్హర 

వారంబులు (మొక్కనున్న వరమౌనులు శ్రీ 

నారాయణ పద సేవా 

పారాయణు లఖిలలోక పావనమూర్తుల్. 170 

ఇది పరమధర్మంబై నయది యని హరిధామంబు(గని (మొక్కి యా 

శె లంబున నధివసించి నే తామృతపానంబుగా నిదీక్షించిరంత. 171 

ఆ నగరాజి మధ్యమున లక్ష్మీకళా 

భ్యంచిత మై వియదంతరాళ 

సంవారకానెక సాలాభిరామమై 

నానా మహేరుహోద్యాన లక్ష్మి 

గనుపథ్రై నిరువమాకలిత నిత్యోత్సవ 

ధ్వజ సమావృత దిశాంతమయి కాహ 

శీ భేరి దర మురళీ మర్దళధ్వాన 

కలిత మై జయశ బ్బ మిళితమై (ప 

కంసకామ్నూాయ ఘోష భాస్యర ము సౌధ 

సౌధవిన్యస్త దీవికా సముదయంబు - 
నైన యొకపురి. గనిరి తద్మగసీమ 
నమ్మహామును లత్యంత హర్ష మొదవ. 172 

ధవళాతప|త చామర 

వివిధ శ్రీ వి స్తరిల్ర శ్వేత దీపం 

బువలెం గనుంగొను గీర్వా 
ణవరుల కానందరనము నల్లడల( దగకళా. 178 



నారదియవు రాణము 

అంత నమ్మునులు కల్యాణ సదోవదో 

దకమున మునింగి యత్యంత నియతి 

బౌర్యాహ్నిక కియల్ పాటించి యానంద 

మయ మధ్యముననున్న మధువిరోధి 

నాదిమూ ర్తి నిరామయాకారు సౌందర్య 

వర నుధావార్ధి బావన చరి|తు 

ననుపమ్రీ లలితాంఘి నరోజాతు 

రత్న మంజీర విరాజమాను 

హైమ వరిధాను( గౌకేయ కాభిరాము 

జఠరమధ్య విరాజిత సమ్యగుదర 

బంధు నాతురబంధు శోభన సువర్ణ 

మణిమయాంగదు ఘనభుజా మహితు స్వహితు. 

శ్రీవత్స వై జయంతీ 

శ్రీవిలన దురనస్కు_ నతి విచ్నితేతరభూ 

షావారధామునీశ్వరు 

సేవకమందారు దేవసేవిత చరణుకా. 

జలజ గదా చ | కాద్యు 

జలు విలసద్వదన కమలు నంస్ఫారిత దృ 

జ్న లినద్యయు నతులతరా 

మల చారుకపోలభాగు మహితా భోగులా. 

ఘనరత్న మకుట కోభనుని నాపాదమ 

స్త కళాసౌందర్య సారవీచి 

కాలంఘన క్షమ కావితావ లోకను 

నిగమాంత పూజితు నిత్యనిత్యు 

పద్మావధూమణీ భాగ్యాధిదేవత 

పశ్యజ్ఞనామృత పారణంబు 

మూరి మదామ్నాయ ముథ్యాంతరంగంబు 

సేవక సందోహ జీవధనము 

183 

174 

179 

176 
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నకల ని శాయ సార్థిహస్త గత ఫలము 

నభినుతించి భజించి నృత్యంబు సలిపి 

యనఘులై చేరి వీరధ్యజార్య దత్త 

క'విత్ర మంతనివేదించి బత్తి మొక్కా. 177 

సర్శకర్మనిర్మలులగు నమ్మునులు, సువర్హంబు రత్న ంబులు నంబ 

రంబులు రాజార్హ బగు నాసనంబులు చౌమరంబులు ఛ|తంబులు 

చందనాది నురభి, దవ్యంబులు నంగీకరంచిన. గల్యాణతీర్థంబున నా 

కుమారులు వరమభ క్ర నారాయణు సేవించిన వారలంజూచి యా 

దయారసాంబుధి న సంపితిం బొందితి మిమ్ము(గాంచి భక్తి 

సం;ఖాంత సర్వాంగులగు భకులే నాకు ధనంబు. ఏను. గృపారస 

పరవశుండం గృవయు భ క్రిపరాధీన భక్తులు భ క్రి పరాధీనులు భక్రియు 

మ|త్ప్ససాదంబునం బుట్టిన యది. మ/త్సభావంబు భక పారవశ్యంబే 

కాని యితరంబు లేదు. ఏను మీతో (జాని వెకుంఠంబున నుండనొల్ల. 

ఇచ్చటనని వై కుంఠంబుననేని మీతోంగూడి వర్తింపుదు, నెపుడు మీర 

లిందుం డధికారావసానంబున వెకుంఠంబు నొందెదరు. వింధ్యారణ్య 

వానంబులగు నీ హరిణంబులు దూరంబుననుండి వచ్చినయవి. ఏసనికిం 

బరమవదంబు కృప సేసితిని. (పభావంబు మీ కేయగు భవదన్యయంబున( 

బశువులు సుర దుర్హభంబై న పరమవదంబు నొంది. తృణచర్భ్యణంబు 

చేసి మద్మగంబున సంచరించి కల్యాణతీర్ణో దక పానంబుచేసి మాతృ 

సన్యపానంబు సేయ(డు గాన నిది వె కుంఠ వర్గ నంబను చేది స్థానంబున 

ప్రాజ్జుండేని పామరుండేని పశువులని పక్షు లేసి నన్ను జపించిన వారు 

వై కుంఠంబు వృద్ధింబొందింతురు. ఎవ్యరు కళ్యాణతీర్ధంబునం దానంబు 

చేయుదురు వారికి సహస గుణితఫలం బప్పుడె కలుగు నొక; గ్రాభేనువు 

నేని కల్యాణతీర్థనంయు తుండై యొనంగిన గోటి పదాన ఫలంబులగు. 

మణియు దరిదుండై న విష్ణుభక్తునకు( గల్యాణతీర్థతీరంబున క్నేతంటొ 

సంగిన( దత్ కేతరేణు సంఖ్యాతంబులగు వత్సరంబులు స్వర్గంబున 

వసియించి యీప్పితంబు లనుభవించి యంతంబున నన్ను ంగలయు( 

గాకున్న భూమియందు సార్యభౌముండై వుట్టి విదవ నన్ను జేరు 

నెన్న(టికి వాని విడనాడ. కల్యాణతీర్ధ తీరంబున (బాహ్మణభోజనం 

బడిన, గాల తయంబున( జతుర్ముఖుండగు. కల్యాణతీర్థంబున వస్త్రం 

బౌనంగిన శ్రీమంతులై ముయ్యెడు తరంబులవారు సంసారం బుద్ద 

రింపుదురు. కల్యాణతీర్థ ప్రీరంబున ధనం బొకనికింజాలు నట్టానంగిన' 

51. వితమంతయు శటనివేదించి మొక్కి, (యతిభం గము) 
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గతల్వాంతరంబున, గుబేరు ండై జనించు, అశ ౧౦బేని స్థందనంబని 

గజంబేని కల్యాణతిర్హ తీరంబున నిచ్చిన స్వారాజ్యం బనుభ వించి 

సాగరాజ్యంబు నొందు. అచ్చట మౌ క్రికంబు లొనంగిన ముక భేద 

బాంధవుండై హారాలంకృత వక్షసుండె రారావథంబు నొందంగి 

ల(డు. కల్యాణతీర్గ తీశంబున( గాంచన వికారంబేెని రజత వికారంబేని 

యొనంగిన నాచంద్రతారక ంబుగా( జం, దలోకంబు శొందంగలరు. 

కల్యాణతిర్ధోదత కంబు ఘటంబునందెచ్చి సజ్జనుల రెచ్చిన వారి వత్చ 

గణంబులు తృప్తంబొందు. కల్యాణతీర్ధనన్ని ధి కాలకుల కధ్య 

యనంబులు సేయించిన పకలై ధన్యులె మేధావులై న పెక్కం డు 

వుతులం గందురు. ఎవరు కల్యాణతీర్ధ తీరంబున నధ్యాత్మ విద్య 

యువదేశింపుదుత వారు మత్సహాయంబె న యువబదెష్టువదంబు 

నొందంగ। లదు. క ల్యాణతీర్థ కీరంబున( దిలదానంబు చెసిన బావంబులు 

తిల పమాణంబులై 'నాశంబునొందు. కల్యాణతీర్థంబున ( గనకాద్య 

లంకృత కన్యాదాన ౨బు( గావించిన ధరణి తలంబున ధనధాన్య 

సంపన్నుండై పుట్టి శ) భూ నీకా సంయుక్తుండైన మత్సదంబుం టొందం 

గలను. కావున ముసిం|చులారా: ఇచ్చటనే యుండి నన్ను నేవింవుండని 

పలికి నారాయణుం ఉినందమయ సంజ్ఞింతంబగు విమానంబునందు 

రమతో. గూడియుండెనని నారదుండు పలికిన ముసిందులు హర్షంబు 

సొందిరంత 6 

యాదవాచల మాహాత్మ్య మరసి యతుల 

భ క్రి పఠియించి వినువా(డు భవదిష్ట 

తముండు వాని గృహంబున( గమలగే 

వెలయు నావుణ్య ఘనుని యవిద్య తొలగు. 179 

*యదుగిరి మహదత్త్వ మెవ్వని 

సదనంబున నుండు వా,డె నత్తము. డతి నం 

పదలాయువు నారోగ్యము 

నదమల 'మతులైన సతులు నకలము గలుగుకా. . 180 

నకల జనేప్సితారములు చాల నొనంగుచు సర్వదేవతా 
నికర కులాధిపత్యమున నిల్చి రమారమణుండు యాదవా 

ది కుహరసీమనుండి వినుతించిన వారికి నిచ్చువెడ్క. నం 

(ఘేకమల నసేవనాదిక పరిన్ఫుట రాజ్యరమా 'విశేషముల్ . 181 

*యదుగరీ ee nm 
1 వా ౬ 



186 నారదీయపురాణము 

మ. బలివిధ్వంసి పదాంబు జాతముల సద్భ క్తి౯ నరుం డెవ్య(డా 

తులసీవర్ణ మొకానొకప్తు డిడినకా దుష్టాంతరంగ కియల్ 

ఫలియించుకా భజియింవ ము క్రిపద సోపానంబులం బోపుచో 

వెలయుకా నందన కల్పభూజసుమనో వృష్టిచ్చటల్ మించుగకా. 1౯2 

క. పటుభకి యాదవాచల 

తటమున వరవేద ఘోషతత 'కావ్యాద్యు 

తట నాదము విని యుద్భట 

పటహధ్వనిం/గడను బరమపదమున కేంగుకా. 168 

గీ. నిఖిలభవనైక రాతి నిర్ని మేమ 
డైన యదుగిరి భర్త యొకప్పుడెని 

కనిన వారి నిజాననకమల గంధ 

కలన వై కుంఠవిభు(డు స్వాగతము పలుకు. 184 

గీ. దై వయోగంబుచేత నేధార్మికుండు 

యాదవాదిని క్షణమెని యధివసించు 

సకల కాలంబును వసించు కాశ్వుతముగ( 

బరమపురు షైక గోష్పె నా భవ్యమూ ర్తి. 185 

క. ఇది విని యదశ్రిలం బా 

స్పదమున ఘనవీతరాగవర్యులు చిత్సం 

పద నిల్చిరి లత్ష్మేధవ 

పదముల శేషాశనాది పరిషద్లో ష్షి౯. 156 
© 

ఆశ్వాసాంతము 

శా. చాణూరాహ్వయమల్ల హల్ణక మదసన,ంబేరమా కంనని 

ర్పాణూర స్త మతితృపాలనకరా గాఘాత లక్ష్మ వధూ 

మాణిక్యాభరణాభిరామ యతిరాణ్మందార భూజాత (పా 

మాణిక్య న్ఫురితాత బోధ చతరామ్నాయాంత మాయాంతకా ! 187 

క్, అ|కూరవరద యదుకుల 

చ్యకేశ్వర లక్షణా వశంవద ధా|తీ 

దక “వినిర్వహణోత్సుక 

చికింసా : ధుర్యవా గుచిర మాధుర్యా : 158 

Bl. కాహాద్యుత గాటు, 

52. వినిర్వవానోత్సుక, 
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కవిరాజ విరాజితము_ 

దళిత రసాదర సాదర పోషిత 

ధర్మసుతాది పృథాజ 5నేమ్పు ప్రశ 

ఖల వదనాశన వాశనికల్ప ఫ 

ణాకృత ధీకృత చంకమణా 

కలశ పయోధిశయ[పభు సన్మణి 

కాంతికిరిటి సమించిత పే 

శల నురసామల సామల సన్ముఖ 

సన్నుత సంతత ధన్యగుణా : 189 

గద్యము 

ఇది శ్రీమత్క_ంజర్హ కొండమాచార్య 

పాదారవింద మిశిందాయమాన చెన్నయామాత్యవు[త 

కశ్యపగోత పవిత్ర (శ్రీమదల్హాడు నరసింహ (పణీతంబై న 

నారదీయ వురాణమునందు( దృతీయాశ్వానము 

సంపూర్ణము 

తీ తీ థీ 
శ్రీ 



(౫ 

తే.గీ. 

శ్రీ 

నారదీయపురాణము 

చతురాళ్వానము 
థి 

శ్రీమన్నాగ్న జితీ (పే 

మామోదాంభోధి పూర్ణిమాంబుజ హరను 

తామ నుత నూత కృత్య భి 

భాముహు రాఖ్యాత పుణ్య దాక్షిణ్య గురూ; 1 

అవధరింపుము నైమిశారణ్య వానులగు మహామునీందులకు నూతుండు 
మజియు నిట్టనియె. మున్ను మాంధాత వసిష్ట నడిగిన యేకాదశీ 
[వతంబు మీకు నెజింగించెద వినుండు. 

ఏవున శుష్కార్ద్రములౌ 
పావేంధనకోటులెల్ల భన్మము సేయన్ 

. దీవించు వహ్ని. యెయ్యది 

తాపన కులనాథ : తెలుపు దయతో మాకున్ 

మూడు లోకంబుల మునినాథ నీ వెజుం 

గని యది లేదు నిక్కముగం |దివిధ 
కర్మ నిశ్చితము విథ్యాతిమైనజ్ఞాత 

కలుషందబులెంచ శుష్క_ములు జ్ఞాత 

కలుషంబు లార్ద్రముల్ గా విన్న వించితి 

వార కెక్క నతీత వర మాన 

భావికాలోచిత పా పేంధనంబు లే 

" . వహ్నిచే నడంగుం బావన చరిత 

యనిన హరివాసరము నియతాత్మ మన్తుజు( 

డుపవసించి హరి భజించి యుచితభ కి 

గాంచి నిశినెల్స( దామలుకాంచి ధనము 

జూదరియు( టోలె, బాతకసోమ మడంచు. 

2 
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వినుము రాజం! దా : ఏకాదశీ సముదృవానలంబుచె జన్మశతోద్భవంబు 

లైన పాత కేంధనంబులు భస్మంబగు. హరి వివసంబువంటి దివసంబు 

లేదు. హరి వాసరంబున నుపవసించు తన కనేక 'దేహంబుల పాపంబు 

లుడుగు, హరివాసరోవవాన షోడశాంశంబునకు నశ్వమెధ 

సహ సంబులు వాజపేయ శతంబులు నమంబులు గావు. హరివాన 

రోపవానంబున నేకాదశేందియ కృత పాపంబులన్ని యు నాశంబు 

నొందు. హరివానర నమంబుగా' బావంబుల వలన రక్షించునది 

యుక్క_టె లేదు. ఒక్కొక్క వ్యాజంబున హరివాసరోపవాన మాచ 

రించి దండధరునిం జూడ.డు. స్వర్గ మోక్ష పదంబును, శరీరారోగ్య 

కరంబును, సుకళత సుప్పుత లాభకారణంబును* నగు. మజియును 5 

కురు గంగా కాశీ పు 

షర రేవావెణికా వికరన తనయా 

సరయూ గయాది తీర్థము 

లరయన్ సరియనంగ6 దగునె హరిదినమునకున్. వ్ 

కిఅవనీ నాయక! కల్లులో కుల కనాయాసంబునన్ నేడు వె 

ప్లవడామం బువవాన జాగరము లిచ్చంజేయ నేకాదశిన్ 

సవిశేషంబుగ మాతృపక్ష వితృపక్ష "న్వ(వియావక్ష వం 

శవతంసంబులు వార్తగా. బదియు మోక్షంబందు( దానుం దగున్. 7 

ఏకాదశి చింతామణి 

యేకాదశి కామధేను విందమహీజం 

బేకాదశి మోక్షపద 

మేకాదశి వేదమార్గ మేకాదశియే.! ర్ 

ద్వాదశ్యుత్సవ మాచరించు నరు(డు ద్యద్దోశ్చతుష్కంబుతో. 

గాదే నాహిత దివ్యవాహనముతో. గౌ శేయవ స్త్రంబుతో 

నాదిత్యుల్ గొనియాడ నాహరిపురోదంచన్మణీ వేదికన్ 

మోదంబందుచునుండు వైష్టవ సభాముఖ్యుల్ (పశంసింవ(గన్. 9 

bk Ww [9 ౫ 

= దేపాంబునం బావంబు లుండు 

ఎ (“ను లేదు 

= అవనీనాయక గల్లు 

= యేన్ 



క్, 

ఆ, టె. 

em 
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హరివాసరోవవాసాం 

తరమున జన్మాంతరముల( దరలని పాపాం 
తరములుక్ జననీ గర్భాం 

తరవిణ్మూ తాది లిప్పతయు( దొలంగుధరన్. 10 

ఈ (పశ్నంబె నైమిశారణ్యవాసులు వ్యానశిమ్యండగు సూతునిం జూచి 

మహాభారతంబు మొదలుకొని యష్టాదళ పురాణంబులు నీవెఅలుంగనివి 

లేవు. వెదశాస్తవురాణన్మృతులందు లేనిది యెద్దియనులేదు. కావున 

సర్యంబును సీ వెణుంగుదువు. మా హృదయంబుల నింత నంశ 

యంబున్న ది. తత్సంశయంబుదీర విస్తరంబున నెజింగింపు. తిథి 

(పాంతంబున నుపవసింపవలయునో ? తిధిమూలంబున నువవనసింవ 

వలయునో ? అందు దేవవిత్ళ కార్యంబులకు నువయోగించినయవి 

యెజింగింపవె! యని యడిగిన నానూతుండు శౌనకాదుల కిట్టనియె. 

తిథధ్యంతంబున దెవవితృ హితంబుగా మపవసింవ వలయు. తిథి 

మూలంబున( బెతృకం జబాచరింపివలయు. 11 

తిధి ఫల నిర్ణయము 

సాధులా ద్వితీయ షష్టియష్టమి భూత 

తిథి హరి దివసముల. దెలిసి పూర్వ 

విద్ధయెన దాని 6విడువనగు6 (దివర్ష 

కాంకు లువవసింవ6 గాదు ధరను. 12 

వానసిగా( (బాతి సాంవత్సరిక దశమి 

పౌర్ణమానీ దర శిభవ్యతిథులు 

వూర్వు విద్ధములైన( బూని సేయంగం దగు 

నట సేయకుండిన నతడు ఘోర 

నరకంబులందు నానావిధహానియు 

నంతతిచ్చేద మత్యంత దురిత 

దౌర్భాగ్యముల. జెందు( దప్పదు మున్నంచు 

దెపాయనుండు తథ్యముగ( బలితె. 

౦6౨-౩6౮ ల; 

న 

యని శానకాదు లడిగన నా నూతుం డిట్ల ని యే. 

వలయునని! 

విడువ వలయు (దెవర్గ 
గ 
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ఎలయ నాదిత్యు( డుదయించు వేళయందు 

సింతయనియు. దిథి గల్లెనెని యదియె 

పూర్ణయగు 'నుదయముం బాసి వూర్ణయైన 

యదియ పూర్ణయ కా(జూడు( డనఘులార | 19 

పారణంబునకు మరణంబునకుం దతాా-లతిథి కర్తవ్యము. వైతృ 

కంబునకు న స్త్రమయస్పృక్రై-న తిథి కర్తవ్యము. బెతృక కర్మంబున 

కుదయతిధి (గాహ్యంబుకాదు. కావున మౌహూ ర్రికులవలన( దిథి 

శోధింపవలయు. తిథికి, బమాణంబులు సూర్యాచం[దులు. పూర్వవిద్ధ 

యన నువపవసింవ( దగదు. స్నా నస్తూజనంబులు యామ చతుష్క్లంబు 

వర్ణించి దానకర్మంబులన్ని యు శర్వరి 10ముఖంబున( జేయవలయు 

నిది యుపవానవిధి పకారంబు. 14 

ద్వాదశి యల్పమయిన నరు 

శోదయమున లేచి స్నాన హోమార్చన దా 

నాదికము సేయందగు నా 

వెదజ్ఞుల కెల్లి ధర్మవృత్తి యెనంగన్. 15 

శుద్ది. దయోదశి నసత్కం 

రోద్దతి( కారణ 11.యొనర్చి యురుధా తీ దా 

నొద్ధత బలమున్నత య 

జ్ఞాద్ధరణ బలంబు మనుజు6 శొందుచు నుండున్. 16 

12 అదిగాన ద్వాదశి యల్పమయినను స్నా 

న వితృతరృణము లెన్నంగ నాడి 

జర పి తద్దాదశి సాధింపవలయు సా 

ధింపకుండిన మహోదీర్ణవర్ణ 

కిహానియు నిజధల్మహానియు నగు నమ 

(గముగ నస్నాత సరస్వతి గతి 

భూరిదోషంబులు పుట్టిన నణంగించి 

వర్తించు (శ్రీహరి వాసరంబు 

9. 

10. 

Ll. 

12. 

18. 

నుదయమున బాశ 

ముఖ౦బున సేయవలయు 

యొనరి యట ధా తీచా | నోద్దత ఓఒలము. 

న్నత బలము య : క్షోధ్రరణ, ఒలంయు . 

అదిగాన ద్వాదశి యల్బ మైనను స్నానపితృ తర్పణమ్ము లెన్నంగ నాడి 

వోలిద నిజధర్భ పోనిదయగు నమ 
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నకును ద్వాదశియ మహోన్నత ఫల ప 

దయగు వృద్ధి దినక్షయాంతర ములందు 
నపరిమితభ కి ద్వాదశియందు నువవ 

సింపయగా దగు విద్ధ వర్జింపవలయు. 17 

మతీయు ద్వాదశి పూర్వ సంయుతయె యొప్పుచుండునప్పు డువవా 

సంబు నరులెల్లం జేయవలయు నన "నువవాసదినము పూర్వవిద్దయై 

ద్వితీయ దినము నందు లేకయుండిన నేకాదశి 'కయెట్టాచరింవవలియు 
ననిన నూతుం డిట్టనియె. 18 

ద్వాదశీ దినమున బూర్యవాసరంబు 

నందు నేనియు సూర్యచ కార్ధ మాత 

మొందినను బరదినమున నువవసింవ 

యుక్తమై యుండు సజ్జనులుల్లసిల్ల. 19 

అనేకాగమ విరోధంబులు నైననేమి 2 (నాహ్మణులు వివాదించిన నేమి ? 

ద్వాదశ్యుపవాసంబునుం దయోదశి పారణయుం జేయవలయు. 2౦ 

అరయ నేకాదశి యవిద్ధయైన నేని 

(శ వణమున, గూడి పాపసంక్షయ మొనర్చు 

నట్టి ద్వాదశి యువవాన మందవలయు 

ఘనతమై శుక్ష కృష్ణపక్షముల యందు. | 

ఎకాద'శీ ద్వాదశీ నిర్ణయంబు తెలివితి మణజియం దెలియ వలయునవి 
యడుగుం డనిన బిువులు యుగాది నిర్ణయంబడిగిన నూతుం 

డిట్టనియె. 22 

యుగాది నిర్ల యము 

అనఘాత్ములార | యుగాదులు శుల్ల ప 

క్షమునందు( గృష్ష పక్షంబునందు 

రెండు రెండన(గ వర్తిల్లు వైశాఖ శు 
క్ర తృతీయ'*యుం గార్తికసిత పక్ష 

N-13 

వృద్ధిని ద్ 

యట్లు నాచరింపవఅయు 

దినమున పూర్వ 

లి 

యు 
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దానములు సేయవలయు ననూన మహిమ. 28 

నదియె ముక్తక నామధేయము వహించు. 24 

(వథిత డ్రి నుపవాన మున్ననగు ధర్మంబుకా శుభంబుకా మనో 

రథముల్ సద్దతులుకా, మహాదురితచర్యం బూర్వ సంవిదధ్ధయౌ 

22త్రిధియందే యువవాసమున్న ( గలదే తేజంబు పుణ్యస్థితుల్ . 25 

హరి దినమున, గళామా[త మంటెనేని, 26 

తిథుల నువవసింవ. దెలి పె మున్ను, = 2 
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నవమి నభస్య కృష్ణ తయోదశి మాఘ 

“పంచ దశమియును బావనములు 

[గాహ్యంబు శుక్తవక్షమున( బౌర్యాహ్నిక 

మాపరాష్టాకము (గావ్యంబు కృష్ణ 

తే.గీ. ింవక్షమున నయనము దినభాగకంబు 

సంక్రమణము హోడశాంశంబు నదియె 

నిది యెజింగి బుధోత్తము లెల్ల నకల 

తే.గీ. ఉత్తరాయణ ముడిగి సూర్యుండు వేగ 

దశ్షిణాయనమున కే(గు తతి మెలంగు 

మధ్యకాలంబు విషమమె మహి( జెలంగు 

మ. తిథి సాంవత్సరికోపదేశమున బుద్ధిం జాలకోధించి సు 

తే.గీ. ఉత్తమోత్తమమైన గంగోదకంబు 

నందు నురబిందు మాతంబు నందెనేని 

యతి పవి|తంబుగాని యట్లయ్యె దశమి 
ap 

తే.గీ. ఉభయవపక్షముల మహోత ముండగు రుశ 

కేతు. డభిల దనుజవాతి యాత్మ ( 

టొంగి సన్ను తింవ( బూర విదములెన 
ణి మాలు 

19. వంచదశమియు నివి పావనములు 
ఏ0. వత్షమున నయనముందిన భాగకంబు 

వీవీ. తిగియం దినువవాసముం౦ం గలడె శేజంబు పుణ్యస్టితుల్ 

N-13z 



సీ, 

తే. గీ. 

తే. గీ. 

నారదీయపురాణము 

తర్కింపంగ నకాలద త్ర మపా[త 2లీద 

త్తం బనత్కాలదత్తంబు కోధ 

దత్తంబు పూర్వవిద్ధ తిథిద త్రంబును 

చ్చిష్ట దత్తంబును£ే శితజనైక 

దత్తంబు వతితదత్సం బేకవస్త్ర తా 

దత్తంబు జలవరదత్త మగ 

కీర్తన దత్తంబు కేవలానురజన 

వీతికరంబు ధా తీన్థలమున 

నట్టు గావున విద్దమౌ హరిదినమున 

25న్సపవసించి నం బూర్యవుణ్యోత రంబు 

లణంగు వృషలీపతి యొనర్చినట్రి |శాద్ద 
ట్ ధి 

కర్మ మును బోలె నకలలోకములు నెబుగ. 

చకధర నామకీర్తిన స్త్రవన భజన 

జప దత్త హృత స్నాత సవన 28 ముఖ్య 

ములును బోవు. దిథినివేధమున మహోద్భ 

టాంధతమసంబు సూర్యోదయమున, టోలె. 

ముదిసిన మగని౯క౯ యావన 

మదవతులై యున్న సతులు మనసిజ కేలిజా 

గదియని యట్టనె వేధా 

స్పదమగు తిథియందు ధర్మసంఘము దొలయున్. 

195 

28 

29 

80 

అనిన విని బుషులు ్రీభగవదారాధన క్రియ విస్తరంబున నెణింగింపు 
మెందున హరి [పనన్నుండై సమీహితంబు లిచ్చుననిన సూతుండు 

భ క్రియే (పధానంబు. భ క్రియుక్తుండె జడుండేని భగవంతుం బూజిం 

చిన. గ్రెశంబులణంగు. తృష నాందినవా(డు జలంబున( దృప్తుండైన 

కరణి. “బూజించిన మానె హరి వరితోవంబు నొందు నిందునకు( 

బావనాశనంబగు బుషిగొతమ సంవాదంబు నందునై న రుక్మాంగదో 

పాథ్యానంబు విన్నవించెద వినుండు. 

28, 

24. 

25 

26, 

ద త్తంబు నత్కాల ద త్తంబు 

( ను” లేదు) 

నుపవసించిన పూర్య 

ముఖ్యములు వోవు తిథిని వేధమున 

ల] 
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తే. గీ. 

ఖ్ 

తే. గీ. 

నారదియవురాణము 

ఏకాదశీ మాహాత రము 
ఎజి 

జగతి రుక్మాంగద శతీశ్యరుండు ధర్మ 

వరుడు గల డొకరు(డు విష్ణు భజనళ క్తి 

ఘనుడు తచ్చ[కహస్తునిగాని యన్య 

దెవత భజియింపండు రాజ తిలకు6 డెలమి. ల్రెలి 

చాటించె౯ా £7మదహ స్తి వెం బటహముద్చ్చైర్ష షమైయుండ ది 
గ్యాటుల్ ఘూర్హిల నానృపాలకు(డు గర్భద్దుర్మత శేజీ ను 

ద్భాటించెకా హరి వాసరంబునను భుక్తంబెవ్వ(డాశించినన్ 

దాటింతుకా జటులాసిచే నతని మస్తంబంచు నత్యుద్ధ తిన. బలి 

అష్టవర్షాధికుండై న వా( డెవ్వండేకా 

బదియెండ్లదా(క నా పద్మనాభు 

దివనంబున మదీయ దేశంబున భుజింప. 

దగదు జననినెన( దం|డినై న 

దారవు|తావ, బాంధవులనై నను బట్టి 

దండింతు *నిట( జోరదండనమున 
నెణీ(గింపుం డిపుడు మహీనురోత ములకు 

జాహ్న వీవారి మజ్జనము "నేయు, 

డబ్దనాభ కథాలాప మాలకించు6 

డనుచు నేనాడు వచనంబు లాత్మ (బూని 

నడచు మామకునకు నతినవ్య రాజ్య 

భోగ మొనరింతు మత్తృపాపూర్ణ మహిమ, §4 

అని శుక్ష పక్షంబుల( గృష్ట పక్షంబుల( బటహాంబు [మాయించి లర 

ఆ రాజచందు. డిటువల 

భూరి వతనిష్ట నడవ బురుషులు స్రీలున్ 

సౌరిప్పరి6 జేర రెన్న (డు 

శౌరి వురియ కాని పుణ్య సామర్థ్యమునన్. 96 

వ్యాజము చేసెనేని. బరమ పావనంబగు. ద్వాదశి స్టాధ్రించెనేని హరి 
మందిరంబు. జేరు. మజీయు లి 

27 

28. 

మదవాస్తి పై వటవా 

నిట చోరదండనమున 



a 

ఆ.వె. 

తే.గీ. 
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హరి వానరమున( గుడిచిన 

పురుషుల కిలలోని పావములు (పాపించున్ 

హరి వానరమున( గుడువని 

పురుమల కిలలోని పుణ్యములు (పావించున్. వీరి 

వైమనస్య మందె వె వన్వతుం డంత( 

జితగుప్ర లేఖ్యవ త్ర లిఖిత 

దురిత పుణ్యులిపుడు ఏ0తుడుపులు వడిది త 

ద్విష్టుదివన మహిమ వింతకాదె : 89 

హరి లోకమునకు నేంగంగ 

సురవురమును యమవురంబు శూన్యంబయ్యెన్ 

నురమునిీ నారదు. డొయ్యన 

నరుదెంచి కృతాంతు (జూచి యపు డిట్టనియెన్ . 40 

చితగువు(డు నున్నాండూ! చిన్నవోయి 

నరులు పావనులై రి నీ పురమునందు 

యాత నాకందములు వొంద వనఘ ధర్మ 

రాజ ! యిది యెంచి చూడ. జితంబు గాదె! 41 

అనినశి* రుక్మాంగద కితీశ్వ్యరుం డేకాదశీ (వతంబు సేయుచుండ నీ 

రాష్ట్ర ంబులో( జాటించ నట్టనె నరులు వరించం. దన్మహత్ర్యంబున 

మల్లోకం బిట్టయ్యె. [బ్రహ్మహత్యాది పొతకాన్వింతుడై న సింహంబువలె 

నున్న వా(డేను కాష్టమయుండనై యున్న వా(డ; నేత కర్ణహీనుండునుం 

బోలె, సంధ్యాహీనుండై న ద్విజుండునుంబోలె, స్రీజితుండై న వురుమం 
డునుంబోలె(, బమదావతి యగు షండుండునుంబోలె నిర్విజ్జుండ నై 

యున్నవా డ, నిటువంటి లోకపాలకత్వంబు విడిచెదనని [బ్రహ్మ 

లోకంబునకు నేగి యేతత్తార్యంబు విన్నవించెద. స్వామి విత్తంబను 

భవించి స్వామికార్యంబునెడ నిర్వ్యాపారుండై యున్నవానికి నరకం 
బగుం గావున 42 

లిం, 

80. 

81. 

89, 

తుడుపులు వడియె( ద] ద్విష్టు .దివస మహితు వింతకాదె. 

నారదుు డొయ్యని యరుదెంచి. 

చిన్న బోయి 

(“ని కొట్టి వేయంబడినది) ల 
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ఆ.వె, 

తే.గీ. 

నారదీయపురాణము 

అనుచు నిట్లు పలికి యంతకుం డంతకు( 

జితగువ్రు లట చేషలుడిగి 
అమ (వతి) (జ) 

చితగువ( డాలసింవక వెంటరా( 

చోవ నదిగె నారదుండు దాను, 48 

అంత 44 

మూరా మూర్తజనంబు గొల్వ నిగమంబుల్ దానయై తజ్జగ 

త్కృర్హృుత్వ [పపితామహత్వముల నోంకారాఖ్య మె హంనమై 

యార్తతాయక మై స్యయంభువయి తుర్యంబై కుశాంకంబునై 
ర 

కిరి ంచందగు నొక్క_ తేజము కి భో దీ థంబు ఏక్షింపుచున్. 45 

స(క)ల దివ్యులు దిగీశ్వర లోకపాలకుల్ 

విగ హంబులు దాల్చి వేదములు పు 

రాణంబు లఖిలశాస్ర్రములు నాకృతింబూని 

జలధులు నదులు కాసార బిర్హి 

కా కూపములు తటాకములు దెహములెత్తి, 

యశ్వత్ధ ముఖ భూరుహములు మూర్తి 

మంతంబులై సానుమంతంబు లాకార 

ములతో నహోరాతములును బక్ష 

ములును మానంబులును వర్షములును 8% దనువు( 

బొంది సత్క్మర్మములు బంధములును మేను 

లమరి నత్వంబును రజంబు( దమము జాల 
నంగములు దాల్చి సేవించు నంతలోన. 46 

శాంతరూపంబులు మోర వికార రూపంబులుం బరి వెష్టింప నమ్మహా 

| విభుని సమ్ముఖంబున విన్ననై మొగంబు వంచికొనియన్న దండ 

ధరునిం జూచి నబాసదు లిట్లనిరి. 4&7 

దండధరుం డితం డధికదె దెన్యముతో నరుదెంచె నిమ్మ హో 

ద్దండు( డధర్మమన్న, దెగు ధర్మము గల్గిన నిర్వహించు (బ 

హ్మా(0 )డములోని మానవుల కందరకుకా ోసమువ రి గాన ని 

ట్రుండ క్షణంబు తీరదు. మహోద్ధతి నిచ్చటి కేల వచ్చెనో 7 కీర్ 

కుభో త్తేజంబు 

చనువులొంది 

సమవర్హి గాన యిట్లుండ 
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చితగుప్తుండేల చితధర్మాదర్మ 

ప|తికలు లిఖించి పట్టుకొనండు 

వినం? గనంగరాని వింతలు వుద్దినో 

నాకమునకు హృతజనాక మునకు 49 

అని యచ్చటి జనంబు లాడుకొనుచున్న సమయంబున విరించీ 
పాద్శాగంబుల నికృత్త మూలంబగు సాలంబునుంబో లె వాలి [తాటా 

(తాహియని కన్నీరు తొరుగ సమ్మార్జితపటుండనై తి నని విన్నవించి 
నిశ్చష్షితుండె యున్న సభయందు నొక హలాహల శబంబు వుటె; 

తు రా టి (ణు 

మజీయు 5్0 

స్థావర జంగమాత్మక నుళన్త జగద్వలయంబు నీత(డే 

కేవల బాధిశినొంచ నపకీ రికి రోయక యొంచె నట్టివా( 

డీవెత నుండె సత్యమగు నెన్నిక కాకిట గాధబాధచే( 

గావె యనేకబాధ లన(గా జనతాఘనపాపీ'మారుటల్. 51 

అని లోకుల్ నభనాడ నా వరుణుం డొయ్యకా వారి వారించి యా 

తని దండానతు శ్యామవీత నిజదోర్షండంబులకా లేవ నె 

తి నవీనో త్తమపీఠివె నునిచి యెంతే వేడ్కతో గాంచి మ 

న్నన గావించి |వేళంనచేసి యతినూత్న పీతితో నిట్టనున్. ర్ి 

తే.గీ. ఎవ్వం డవకార మొనరించె నెవ్వ( డిట్టు 
బాధగా(జేసె మార్జిత పటునింజేసి 

యెవ్వ. డొనరించె సర్వుంబు నెజుంగ6 బలుగైా 

నబ్దజుండు సీ మనోదుఃఖ మవనయించు. ర్లీ 

= అని వరుణుండు పల్కిన శ మనుండు కృత దుఃఖ శమనుండై వీతా 

మహు వదనంబు.: జూచుచు నిట్టనియి. 54 

స్వామి ! నా శ క్రి తేజంబునంతయు. బోయె 

నంతకం చెను మృతియైన మెలు 

[ప్రభుధనంబు భు బించి (ప్రభు నియోగో పేక. 

గావించు నాతడు. కాష్టకీట 

లి6. 

87. 

ల 

నొంద 

పావ మారునే 
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తే.గీ. 

తే.గీ. 

నారదీయపురాణ మ. 

మధిపు కార్యము తప్ప నాచరింపుచు6 |బజా 

[దవ్యంబు భుజియించు తద్దురాత్ము( 

డబ శత|తయం బనుభవించు ననేక 

నరకంబు లేలిన ధరణి నాథు 

కార్యమంతయు మచి వికార మొంది 

ముత్తు డె డై యున్నయట్టి దుర్మానుండందు 

నఖిల కెకినిరయంబులును |బశయాంత మైన 

ననుఖ వించు సంకియ కర్మానువృ త్తి. 

స్వామి కార్యంబు విడిచి దుర్దాలు( డాత్మ 

కార్యమున నున్నచో మూషికత్వమొందు 

ధరణిలోవల( గల్ప శత|[త్రయంబు 

కమలనంభవ : మీ యాజ్ఞగాదె యిట్లు, 

భూనాథు కార్య మంత యు, 

దా నింటనెయుండి భృత్యతతి చేర్చిన య 

టౌ నను నియోగి కిపావం 

దాసి మహోత్క్మట బిడాలమై జనియించున్ 

56 

ర్ 

కావున మి యాజ్ఞ యుల్లంఘనము సేయక యింతకాలంబును బుణ్య 

కర్మంబుల( బుణ్యంబులును, బావకర్మంబుల( బాపంబులును ధర్మ 

వేదులగు మునులతో విమర్శించి తత్తతృలం బనుభవింషం *0జేయు 

నాకు నింక శ క్యంబుగాదు వినుము, 

ధరణివై రుక్మాంగద తమాదీశు( డే 

కాదశీ (వతదీక్ష( గె కొనంగ( 

జతుర బ్ధివర్యంత జగతిలో. గల జను 

లా!వతమంతయు నాచరింవ( 

బాడయ్యె నేయ నా పట్టణంబంతయు 

నితర ధర్మములు లేవెవ్వి దేవ 

పూజయు నిజవితృ పూజయు భూసుర 

పూజయు( జేయరు పుణ్యతీర్థ 

85. 

89. 

0 

నిఅలయంబులుశను 

పావంబూని 

జేయ 

58 
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తే.గీ. సరణింగగానరు యోగంబు సాంఖ్య యోగ 

మనగ ఓవినరెన్న (డేని స్వాధ్యాయమైన 

హవనకృత్యంబు, *2జేయరు దివిరి వారు 

హరిపదము( గాంచి రిట్ట నత్యద్భుతంబు. ర్9 

వ. మనుజు లేకాదశీ (వతంబున' బితృపితామహులతోొ బరమపదంబందు 

చెంత? వారి వితృుగణంబుల' వితృగణంబును బరమవదంబు 

నొందిరి. మాతామహులట్రనె వరమవదంబు నొందిరి. వీజవి శేషంబున 

భారాకపక్షంబువారు నట్టన వరమవదంబు నొందిరి. మల్టివీతుడిచి 

యెవ్యరు చేసిన సుణ్యపావంబులు వారలేయనుభవించు వారలుగాక 

యితరుల కేమి కారణంబు ? జామాతృ వుణ్యమాహాత్మ్య ;౧౦బున భార్యా 

పక్షంబున కిట్రర్లంబె 9? ఈ నియోగంబునేనొల్ల. యజ్ఞతీర్ణదానయోగ 

సంయోగంబుల '" నిటువంటి సధతిలేదు. ధా తీఫలాను లివ్వలై వాంఛ 

లుడిగి, రసభోజనోద్భవ వాంఛలు విడిచి వి భష్షకర్ము లేని హరి 

లోకంబు. గాంచిరి. గళర జ్ఞు బంధనంబుల మద్దూతలు దెచ్చినవారల 

హరిదూతలు శి&ించికొనిచనిరి. ద్వాదశాదిత్య తీ వతావ దుర్గమం 

బైన మన్మార్షంబు భగ్నంబయ్యె నేమివిన్న వింతునింక 6() 

సీ హదివదంబున కేంగు నధ్యుంబు తీభువనా 

ర్పితమైనయది వీమర్శింవ నిసుక 

చల్రిన రాలదు జనులచే నీలోక 

మ/పమాణం బగమ్యంబనంత 

మద్భుతం బింతింత యౌనన(గారాదు 

గణుతించి చూచిన ఖల్వశంఖ 

పద్మకోట్యాగముల్ బలసీ కాపురమున్న 

నిండదు తజ్జనమండ లంబు 

తే. గీ. మజీి సుకర్మన్థులును వికర్మస్థులును ల 

వితులపవి తులును రమావిభుదినంబు 

నందు నువవాన మొనరించి యందుచుం[ దు 

పరమధామంబు తన్మ హీపాలు నాజ్ఞ, | 61 

. 41. వినం జె! న్నంచేని 

48. జేయరు దేవవారు 
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తే. గి. 
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ధరణీనాథుండతండు తన్మహిమచేతం దండనీయుండు గా. 

డురుతేజంబున వేయవత్సరము లిట్లుర్వీతలం బంతయున్ 

బరిపాలింవ భుజాచతుష్టయముతో భర్మాంశుక (శ్రీలతో 

గరుడా రోహణలీలతో. గనిరి తతై్కైవల్యధామోన్నతుల్ . 

అత (డు ధరనుండెనెనితరా గ వృత్తి 

ధారుణీలోక మావపరధామమునకు. 

జేర్పుంగలండీవు నాకు నిచ్చిన (పసిద్ద 

దండవట మణంగించె నుద్దండ మహిమ. 

అరులం జ్యేష్ట విభావసుండు వలె దీపాకారులం జేయ(కే ! 

నరుడా మూడు.ండు పుట్టనమిటికి నన్యాయాత్ము.డై మాతృదు 

ల్భరగర్భాంతర దుర్గ నిర్భరణ నిర్భాగ్యుండు, శ్రీజన్మవి 

స్పురణం బట్టీ నెకాదె క్రీద్రి విభవంబుల్రైక వర్తించిన్. 

విద్యాబల సంపద నన 

వద్యంబై వితృకులంబు వన్నెకు నెక్కుం 

జోద్యముగా. జేయని నుతు 

లాద్యరజో రోగమగుదు రాజననులకున్. 

ధర్మార్ధకామములయెడం 
గూర్మి మది£ా విడిచి |పాతికూల్యస్టితిచే 

® 

దుర్మాదత నిలివిన దు 

ష్కర్ముని మణి మాతృ ఘాతిగా నెంతు రిలన్, 

. వీరఠనూనమాఖ్య విలసిల్లె రుక్మాంగ 
య 

దవ్నితీశు గన్నతల్రి యొకతె 

మల్లివి (ప్రతాప మార్జనం బొనరించి 

యాత్మజుండు జగము లాకమింప. 

62 

64 

(అ) CY 

66 

67 

ఇరే రాజులు నడవరితండు మత్పటహాని గావించి పటహానిళ 
మోషంబునుం జాటించి యకాదశ్శీవతంబు నడుపుచు నున్న వాడెట్ట 

నోర్తునని విన్న వించిన వరించి యిట్లనియె. 68 
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మ. ఇదియే చోద్యముగాంగ భిన్నమతివై యిట్రాడుచున్నాండ వా 

పదచో సద్దుణ మొక్క_చోంగలుగ, దావంబందినం బాతకం 

బది యంచుకా మరణాంతికంబు న్మృతిమా|తానీత చ|క్రాంకన 

త్సద మాను|వత మా(వతంబున కసాధ్యం బెద్దియుం గల్లునే 2 69 

తే. గీ. అవనియందు శతాశంమేధావ బృథన 

మంబు గ్బష్ష సక్ళ|త్పణామంబు జనన 

మందు, దిరుగదశాశ్య మెధావబ్బథ ము 

సేయువా(డిందు జననంబు. జెందం డరయ. 70 

క. ికురుకాకీగంగాదిక - 

వరతీర్ణాంతరములందు వలనౌనె గతుల్ 

హరియను నక్షరములు రెం 

డురుగతినే నరుని జిహ్వ నూనిన యట్టన్, 71 

ఆ. వె. శ్యవచియగునది మజి రజస్వలయునై న, 

బూనిక వశి సురామాంన భోజియెన( 

దద్ద్విజుండంత మున హరి(దల(చి పూర్వ 

పావముల. వాసి “త ద్దివ్యవదము( గనరె: 72 

సి, ఉచ్చరించినమా[త నొనగూర్చు( గెవల్య 

ముపవసించిన నీకయున్నె ముక్తి, 

హరివాసనరమున జనార్గను( బొగడి వం 

దనము గావించి తత్క-థలు విని (వ 

తం బాచరింప వత్సరములు పదివేలు 
గంగా తరంగిణీకాండ వూర 

మున నవగాహించు పుణ్యంబు (పావించు 

మాకు లోకములకు మధువిరోధి 

తే. గీ. జనకు( డేకాదశీ |వతశాలి( జూచి 

యీర్మ్య "సేయుట దుర్చుద్ది యంత భాగ్య 
ఎ ధి 

కీలు(డవు నిన్ను బంధించి చేతిగదల( 

జూర్డ ముగ జేయరైరి యో సూర్య తనయ! 79 

48. కురి కాళీ 

44. తదివ్యపదము, జెందు. ల { 
ది ॥ 
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. రాజ హితుల. గాంచి రాజులకంచెను( 

ద్రేజ మెసయగ భక్తి( దిరుగండేని 

ఉరగ రియెనతదధి కాదిని వారలు 

ని|గహింతు రొక_ వము చూచి. 74 

. రాజహితులు సావరాధులై నను వారి 
దండనంబు సేయ(దగునె పనుల 

వాదికెల భూమి వలభు సత్మప 
లా య 

కకివార నిరవరాధు లైరిగాన. 75 

దండ్యులయ్యును విష్ణుతత్సరులు పరులు 

దండ్యు లన్నండుంగారయో దండధర !: య 

జాండ గర్భంబునందు నుద్దండ మహిమ 

వాది బంధుల(గా. జూడవలయు నెటీ(గి. 76 

“"మద్భక్తుండైన నాథా 

స్వద్భక్తుండై న సీకు సాహాయ్యక మె 

*ఉసద్భ క్తింజ నెదను ముర 

జిద్భక్తులు సేయ మాన్న' జెల్రదు మాకున్. TT 

సర్వ్యదేవతలకు భగవంతుండాఢ్యుండు. భగవద్భక్తుల నిగ హింప( 

దగదు. ఉభయవక్షంబులయందు ద్వాదశివాసరం బొక్తొక్త వ్యాజంబు 

చేతనే సాధించినవారు నీకవమానంబు చేసిన నేను నిర్వహింపళశ కుండ( 

గాను. శక్తుండనై వచ్చితినేని న్వరూపహాని యగు(గావునం దద్భ క్త 

విజోధంబు సయ వెజతు ననిన. గృతాంతుండు విజ్ఞాతకృతాంతుం డై 

యిట్రనియె. 78 

నీపాదములు గంటి నీరజోద్భవ నాకు 

నిటువంటి యధికార మింక(జాలు 

హరివాసర వత మాచరింపక యుండ 

నరసి యా రుక్మాంగదావనీశు 

శీర్, గర్వియగు తదధికారిని 
46. వారు 

47. మద్భక్తుడైెనయాథా!। న్వద్భక్తుం డైన . 

శర. నద్భక్తిం జేసెదను + . 
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నన్మద్విరొధి నత్యంతాంత రాయముల్ 

గల్పించి కలంచి భగ్న ముగ ద|ద్య 

తంబు దప్పించిన ధన్యుండనై గయా 

పిండ పదుని యట్ట "పెంపు గాంతు 

నేతదాచార నిరతుల నింతనుండి 

చూడవెజతు హరిసితి చూడ్కు_లొక్కు 
థి 

వ్యాజమున నుచ్చరించిన నణంగు మాతృ 

గర్భబాధలు మత్పురి' గాన6( డెపుడు. 

నారదుండును గూడి విన్నవము సేయ 
దండధరు( డంతకంతకు దెన్యమంద 

నతని మన్నించుటకు వీరజాననుండు 

చింతతో నుండినపుడొక్క కొంత తడవు. 

అలికాంత సంచల దలకాంత యలకాంత 

యలకాంత కాంతలు నాత్మ( గలంగ 

నవ్యభూషణ భూషణంబై న రూవరే 
ఖా విలాసంబులు గల్లి మెజసి 

నిజమనోజాతయె నిత్యవి భాంత మ 

నోజాతయె పూర్ణతేజమంది 

రుచిర విదుమల తారుణ్యంబు తారుణ్య 

మునుబూని మోహంపు మొలక యనంగ 

నున్న గమలాసను,డు చూచి యొజవు నెణవ 

మానసము కొంత గిలిగింతవూన. (బత్య 

వాయ భయమున నిజన్నేత వనరుహములు 

భాసురజ్ఞాన భరమున మూసికొనియె. 

బహ్మ మోహినీదేవతను బుట్టించుట 
య 

జననీ తనూజాస్నుషా [భాతృజాయా గు. 
రు [వియరాజ ఫీరువులతో న 

రాగమై తగు నంతరంగంబున( దలంప 

రాదు; సరాగమై పాదుకొనిన 

49. జనని తనూజా 
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చూవులనేనియు( జూడరాదిద్రైన 

నరకంబు, శ్వపచియా నాత్మ, నాత్మ, 

జింతింపరాదు తత్సా_-ంతలం, గాంచి చి 

తకోభ మందిన తన్మహాదు 

రాత్ము నాజన్మకృతవుణ్య మప్పుడడ(గు( 

ద|త్ప్సనంగం బొనర్చిన దశ సహన 

జన్మ సుకృతంబు లన్నియు సడలు నట్టి 

సుకృతములు వోవ నాఖువై వోణినుండు. 

అది గావున( దదాగంబు వలదు; మజియు 

_ తనయునకు( 50బది రెండేండ్లు దాంటినపుడు 

జనని కేనియు నభ్యంగ నమయమునను 

బాదము లొనంగ(6 జనదు సంపాప్త పూర్ణ 

ఏ! యావనోత్కటుండైనచో నాడనేల 4 

షష్టివత్సర ములు దాటి చనిన జనని 

సుతున కభ్యంజనము సేయ శుభతరంబు 

శాటి దొల(గిన నభ్యంగ సమయమునను 

జనని యంగంబు విక్షింపంజనదు నుతు(డు. 

ఏలిత్ర ల్లి వృద్ధయెన., దరుణు(డైనను వృద్దు 

డెన నాత్మ జు(డు నిజాం ఘు*లంట 

నవనియందు నిడయగ నభ్యంజనంబున 

నొనరు రౌరవము తదు భయమునకు. 

కరచరణంబులు దక్కం 

దరుణీమణి పుతకునకు, దక్కిన యంగాం 

తరములు మూయక చూపిన 

5*వరట క్రిమి పూర్ణయగుచుంబడు నరకములన్. 

50. 

51. 

52. 

ల్లి, 

ర్శ్తీ, 

బదియు రెండేండ్లు 

యౌవనోత్కటు. డై నచో నెంచనేల 

తల్లి వృద్దరమైక తరుణు(డై నను 
ae) ధి జా Cn 

లిడ6గ 

బరిత డ్రమిపూర్ణ 
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68 
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85 
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పాదళాచంబు స్నాన మభ్యంజనంబు 

తత్స్నుపా హస్తమున, జేయ(దగదు చేసె 

నేని యా పాపశీలుని మేను దొల(చు 

కూటముఖ కీటకంబు లక్షోభ్యశ క్తి. . 88 

అదిగాన సాధిలాషమాననంబున స్యనుతనేని వీక్షించిన బతితుండగు. 

రుచిరనాసావిలానంబగు వటువ మొగంబు శ్రేష్మా గారం బనియు, 

మేను వసా మధశ్చర్మమాంసావృతంబై న యస్థిపంజరం బనియును, 

నయనంబు లశుబుద్బుదంబులనియు, స్తనంబులు మాంస గంథులనియు, 

జఠరంబు మలమూ[ త పూరంబనియు, జఘనం బుద|గమాంన ఖండం 

బనియు, గుహ్యం బపానవాయు జుష్టమ్మాతం బనియు, జంఘలు చర్మ 

భ స్ర్రీకలనియు, నాభి నరకకూవం బనియు; నంగుళవితానంబు మాంన 

కణికలనియు వితర్కింపక నరుం డిట్ట వర్తిల్లెడు నని విరించి వివరించి 

ధైర్యం బవలంబించి యా బాలికం జూచి యిట్టనియె. 89 

మనసున. దలచిన యట్టనె 

జనియించితి శుభవిలాన సంపద నిన్నే 

మన సునయన కల్పించితి 

మననునకుకా మదనమోహ మాయా మహిమల్. 90 

అనిన నమ్మానసకన్య నవ్వి యవి్విరించికి (మొక్కి యిట్లనియె. 9] 

సకల స్థావరజంగమాత్మక జగజ్జాలంబు మదూవరే 

ఖకు మోహింపకయున్ని 35న్చివ్పు నెదలో( గంజాతనంజాత భా 

వుకముల్ గోరెదరేని ధర్మ గణితవ్యుల్ భవ్యు లాత్మస్తుతుల్ 

(పకటన్సూర్తి నొనర్చిరేని నరక పావ్తుల్ గదా మీందటన్. రిని 

అయిన గార్యనిమి త్రమే నబ్ద్బజాత | 

చెల్లు నాత్మవశంనలు చేయ, నకల 
ఠా 

మోహమూలంబుగా నీవు మొదల నన్ను 

నిట నృజించితి విటం బనియేమి నాకు. 98 

ర్ర్, నీవు నొదలో కంజాంత సంజాత ఛావుకముల్ 
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మ. నను వీక్షించి యచేతనంబులు మహోన్మాదంబునం కొకు జే 

తన వస్తు వజముల్ గలంగవిె | సముద్యచ్చ్వాన నిశాంసతం 

జని యిట్టంటిన( జోద్యమె, యువతి ఏక్షావర్ణనా ఖోలనన్ 

జనియించుకా (వతభంగి సంగి హృదయానంగంబు లెవ్వారికిన్. 94 

మహ్మాసగ్గర. 

వితత [భూచాపముక్తా వితథ శశిముఖె 

వక్షణో[గాశుగంబుల్ 

ధృతి చిందకా ధీరహృద్భి త్తికలు పలుమజుకా 
ఏటి నాటించంగా, ను 

ద్దతి( దానెందా(క వేడందను కన వత ముల్ ళ్ 

ధైర్యము౯ా లజ్ఞయుకా ద 

శత యుకా దేహేం దియన్యస్థతయు వినయముకా 

సర్యమర్త్యా? కుర్విన్ . 95 

మ. సరిగా? బోల్తురు చందబింబమని యోషావ క్రబింబంబునే 

సరనుల్ కకికావ్యలసత-_విత్య విభ వెశ్వర్యంబునక౯ మూఢులై 

ధరపై దానికి నెవ్వి 5? భూవిలననోద్యద్వి భమాపాంగభం 
గుర వీకాదరహాన మోహనకళాకోప ప్రసాద స్టి సితుల్. 96 

శా కూరా! జవ్వని మోహనా ంగి భళిరా వో ముగ్ధముగ్గో క్తి భా 

మారత్నంబని మాటిమాటికి మదోన్మత్తుండు" చింతించి యా 

నీరేజానన శకేశికిక్? మలయు( బూన్కం గంతు(డేచంగ, వి 

ద్యారూవంబగు మంతదేవత తదంతర్యామియుం బోలుచుకా. 97 

క. తావక సురనర వర్గము 

నే వెతలంబెట్ట నేర ది జై ంచి మదిన్ 

భావించి గారవించిన. 

బూవుంబో(డులు కలంచి పోవరె వెగన్. 98 

58. నని పీకింది న 

657. జొక్కు దెత వస్తుల్ [వజముల్ గలంగవె సముద్య చ్చ్వాసని ఇళ్చ్వనతం, 

"58, కావురులు నత్కవిత్వ 

నల. భూ 

80. మలయ, 



cm 
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అది కావున నేకార్యంబునకు నన్ను నియోగించితి వానతీవ యని విన్న 

వించిన విరించి యిట్టనియె. 99 

సత్యమాడితి(వె) యసాధ్యమె నీకు సి 

భువనతయంబు, నీ వూర్జళక్తి 

మచ్చిత్త మేని, నీ మాయంజిక్కదె ! ఘన 
జ్ఞానాంకుశ మున నిశ్చలత నిలివి 

నాండంగాక, వయోధన నిధానమైన నీ 
రూప కళాలక్ష్మి చూవి యాడి 

పాడి విలాన నంపదల మించిన మనో 

తే.గీ, 

తే.గీ. 

జాతుండు నీకు దాస్యంబు "సేయు 

మెజయ స్రీవ్యక్తులెల్ల నిర్మించినాండ( 
చి గై 

గాని యిటువంటి రూవరేఖథావిలాన 

విక్రమస్ఫూర్తు లొకవింత వింత లయ్యె 

నింతి | నాకైన శక్యమె యిక సృజింవ. 100 

అని బహూకరించి యిట్లనియె. 101 

బ్రహ్మ మోహినికిం గర్హవ్యం బుప దేశించుట 

అవని విదిశాపురంబేలు నతిబలో ద్ధ 

తాంగదుండై న యట్టి రుక్మాంగదుండు 

వరలె సంధ్యావళి యనంగ వాని భార్య 

సుదృఢ సంధ్యావళీ నదాస్తుత చరిత. 102 

tte రాజ సుతు(డు ధర్మాంగదుండను వా(డు 

తం(డికంటెను మహౌదార్యగుణము 

నందధికుండు నాగాయుత బలశాలి 

ధరణి. బసిద్ధ [(వతావ హే? 

క్షమ ధరాదేవత ఘను. డాత్మ జనకు. డా 

ఢ్యుండు జంబూద్వీప మొకటి యెలె 

నిత(డు నప్తద్విప వితతధా(తీ మండ 

లంబెల్ల నేలు శౌరంబు మెజుసి 

61. 

N-14 

ఆరాజ నుతుడు 
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తే.గీ. 

62, 

నారదీయపురాణము 

తండివాక్యంబు లేశంబు దాంటండతుల 

ధర్మశీలుండు మాతృశ త తయైక 

తత్పరాశయు. డన్యకాంతా విమోహు; 

డమ్మహామహు మహిమ శక్యంబి పొగడ. 108 

ధర్మ|వధానుండైన యారాజు మందరాచలంబునకు( దురంగంబు నెక్కి 

రాంగలండు. నీవు నచ్చట నుండి గీతంబున మోహంబు నొందించిన 

హయంబు డిగ్గి గిరి నితంబంబున నిన్నుం గవయునెడ నీ దారనయ్యెద 

నుదారాః నా మాట యొక్కటి చేసెదనని శవథంబు గయుమని (భమ 

యించి దకజ్షిణకరంబు.( గైకొని కన్ని దినంబులకు నురతాంతతాంతా 

త్ముండై చొక్కినయెడ నగి వూర్యశవథంబు(దలంచికొని తచ్చవథంబు! 

బాలింపమన  నతం డంగీకరింపననియే నిన్ను దాసి నిమునంబు 

నోర్వ; 6దశ మ్యకాదశీ ద్వాదశీ నిశాత్రయంబెల్ల నెడంబాయుదు (నను, 

యౌవనో పేతయై సుముఖియెన న్వభార్యం గవయక సర్వాకాంక్షి) 

యగు దురాచారుండు నరకంబు లొందు. (శాద్ధకాలంబు లందేనియు 

నుపవిష్షు లై ద్విజులు భార్యానంగ మంబు( గ్ న్ ననుభవింపందగు 

నం|డని బోధించిన సీ (వతంబు మానండెేని నిజధృత కరవాలంబున 

ధర్మాంగద శిరోనిక ర్రనంబు చేసి మదుత్సంగంబున( దచ్చిరంబు 

నిలుపుమనినC( [బాణనముండైన పుతుని హెంసింప(డు. [బాహ్మణ 

వాక్యోపదేశంబున హరివాసరంబు విడుచునద్రైన. బూర్యమార్గంబునం 

దిరుగుచు జనులు యమకింకర పాశ బద్దు లె యమాంతికంబున 'కేంగెదరు. 

రాజును నత్యంబును నిలువుకొన( దనయుని హింసించెనేనియు న శేష 

కల్మషంబులంబాసి పరమధామంబు( జేరుననిన విని యా కమలలోచన 

తం|డివి, యాత్మ జనై న నాకు నెయ్యది నామంబెట్లు మందరంబున 

కేగుదు ననిన మోహినియను పేరు గావించి నిజకిమ్యల వెంట 

నియోగించి పంచిన ధాతకుం [బణమిల్లి యమరులు వీక్షింపం దృతీయ 

ముహూ ర్రంబున మందరగిరి శిఖా[గంబునకు డిగ్గి నప్పుడు. 104 

ఘనతలా వానుకి వేష్టనోత్ర శుభ లేఖల్ మీణ షడ్డక్షయో 

జన విస్తీర్ణ పయాపయోనిధి సమంచదద్లరీ మధ్య మం 

థన మంథానత కూర్మ కర్సర నిరోధ దాగ్విధిన్నత్య మొం 

దని సారంబున నున్న కొండ గిలిగింతల్లొల్ప సీక్షింపుచున్. 109 

దళ వ్చేకాదళి ద్వాదళి నిశా[తయంచెల నెడజాయుదు. యౌవనో పేతయె 
N-l14x 



సీ. 

తే.గీ, 

తే.గీ, 

తే.గీ. 

నారదీయవురాణము 

(ప్రబల సురాసుర [ప్రవరుల కడ లింవ 

నలవిగాని నగెంద మరయనెద్ది 2 

హరికి వ్యామ[గాహ్యమై భుజాంగదనము 

త్కాష సారంబైన [గావమెద్ది 2 

వుకిి_టిబంటిగా( బూర్గదుగ్గాంభోధి 

నోలలాడెడు మహాశలమెద్ది 2 

భూత జాలావృత వురమర్దనైక వి 
హార సౌధంబైన యచల మెద్ది గ 

దివిజులకు రచ్చ, తాపన వవరులకు( ద 

పంబు పంట, నురాధివ భామలకు ర 

తి పవర్తన వశ్యాధిదేవత, వివి 

ధథౌషధంబుల కాకరం, బట్టి శిఖరి. 

అయుతమువేయు యోజనము లగ్గిరిమూలము దానియంతయే 
సియతముగా వెడల్పును వినిర్మ లకాంచన రత్న శృంగముల్ 

వీయదవనీతలంబులను వింతలుగొల్పు మణి[వభా 88 మవ 

దయములు మించ ధామనిధి ధామ మడంగ(గంజేయ. దద్దిరిన్. 

అర్క. తేజంబు దివ్యరత్నాలి గోలి 

యగ్గిరి్యదంబు మెజయ నయ్యవనిధరము 

నంగలావణ్య ధాళధళ్యమున వింత 

మెణు(గు వెట్టుచు నొకశిలమీ(ద నిలిచె. 

సప్తయోజన వి పత శ క్రనీల 

కలిత తచ్చిల దివ్యలింగంబు 8*మెజయు 

నది వియల్రింగ మన దశహ స్తమిత మ 

హోచ్చతయు %నిన్మడి వెడల్పు నొనరి వెలయు. 

ఆ దివ్యలింగంబు సన్ముఖంబున. 

68. 

64, 

65, 

నువాదయమును మించ 

"మజయ 

నినుమడి 

211 

106 

107 

108 

109 

110 
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ఆ రామామణి మూర్చనల్ బళక గీతానీకముల్ వాడె గాం 

ధార|గామము మేళవించి శృతులం దాళంబులం దంతులం 

86గోరం జీజీన నేజుగా నమృతముల్ ఘూరిల కె లంబులుకా 
కాయం (= 

ర్ లారి ఒల రీ గురై యుండగ వల్లకి౯ మృదుక 6 న్ని|దన్స్ఫురనై్న వుణిన్. 111 

తద్గతామృతధారలు 

హృద్దోళమునాటి కర(గి యతెంచె నము 

ద్యదరిమమై దిగంబరు( = 

డుద్దత కందర్పసాయకోత్పాటితుండై . 112 

మ. తనిసెక౯ా మానుషభోగ సంపదలచేతం జాల. బెక్కె_ండ్లు కృ 

తే.గీ, 

ఆ. వెం 

ముని బూజించె విరోధులందునిమె నక్షు[ద [పతాపంబునన్ 

మనుజానీకము. బట్టి యూక యమధామంబంతయు కా విద్య నె 

ర్పున(బాడై. పొగులంగంజేసె నరుండే రుక్మాంగదుం డుర్యరన్ . 118 

అత డొకనాండు ధర్మాంగదుం బిలిచి యే. 

బాలించినట్ట భూపాలనంబు 

సేయుము వుతు( డూర్జిత బలనంపద 

చే సమర్థుండయి సిరి వహించు 

రాజ్యభారంబు తోరంబుగా నిలువని 

రాజు క్రీర్రియును ధర్మంబునణ(గు 

నటువంటి నుతు(డు గుణాఢ్యుండు గలుగ ను 

ఖంబు నొందని దురాగహుండు పాపి 

జనక భార భరణ దక్ష శౌర్యశాలి 

యెన నూను(డు తద్భారమానండేని 

చర్చసేయ నజాగళ న్తన $నమాను( 
డతడు మనుజులలో నధమాధముండు. 114 

కన్నతండి కంటె ఘనుండనంగాంగీర్తి 

గల్లి సూల్యదివ్లి ఘనతగాంచి 

భూమి వెలయునట్టి పుతుండు వు తుండు 

వాండె యుభయవంళ వర్ధనుండు. 115 

66. 
67. 

గోరం జీరిన యేరుగా నమృతముల్ ఘూర్షి ల్ల ైలంబులుం 

నమాను నతడు 



ఆ. వె, 

OK 

కే గీ, 

నారదీయపవురాణము 

జనకున కతిభఖేదముగా( 

దనయు(డు వ ర్తించెనేని తత్తనయుండు 66క 

లృనియుతము మూర నిలయము 

ల ననయమును గూలు దుఃఖరాశి యనంగన్. 

తండిమాట యింతదా(టక గృహమున 

నక లభారములు స్వశ క్తి( బూని 

తెలివి నున్న సుతు(డు దేవేళు సన్ని ధి 

నుండు దివిజు లెల్ల నుల్చసీల్ల. 

వెలయ(?గ నిదాహారం 

బులులేక యహర్షిశంబు భూ పజలకునై 

సలిపితి సత్కి్యయ లుర్వి 

స్థలిని (బబుద్దుండనైన దనుక( గుమారా! 

శివమార్గంబున సంచరించిన వారి 

సౌరమం(తోపా స్త్రి సలుపువారి. 

బద్మాసనాచార పద్దతి మనువారి( 

బార్యతీ మతవృ త్తి. బఆఅ(గు వారి 

నరసి సాయం పాత రశనముల్ గొనువారి 

నిత్యాగ్నిహో|తులై నిలుచువారి 

సతత తీర్ధాన క్రి జరుగుచుండెడువారి 

(శాద్దక ర్మనియతి, [బబలువారి 

కాల యువ వృద్ధ గుర్విణీ బాలికా సన 

రోగ వికలతరాన క్ర భోగోరీలు 

రైన వారిని హరివాన రాభిమాన 

చణులంటజేసితి శాస్త్ర విశాాసమహిమ. 

213 

116 

117 

118 

119 

కొందథీిని విత్తదండనంబుగావించి కొందతీిని విద్వన్ముఖంబున శాస్త్ర 

దృష్టిని శాసించి నిగహించిన నందలి నిరాహారులెరి. ఇందున కై 

ధరాతలంబున సుఖంబెజుంగనై తీ. [వజలు కొందలు దుఃఖింపుదురు. 

కొందు నమ్మ తింవుదురు. అటుగావున స్వహన్త పరహ స్తంబ్నుల. 

[బజార క్షణంబు చేసిన నక్షయలోకంబులుగలవని పెద్దలానతి యిచ్చిరి. 

ఇంక మృగయా విహారాది భోగంబులనుభవించెద. 

68. 

69. 

కల్పనియుత ఘోరనిలయముల 

ననయమునుంగూలు దుఃఖ రాశి యనంగన్. 

బోగశీలులై న వారిని 

120 



214 

om 

తే. గీ. 

నారదీయపు రాణము 

పానద్యూత సుఖం బది 

యేనో మూలంబు దాని నెనొల్ల౯ా ద 

త్సాన ద్యూతాస క్రమ 

వీను(డు హీనుండు నరక మిది యద్భుతమే. 

ఆఖేటాటనశేలిమై నిక నరణ్యానీ నదీ రాజధా 

సి ఖటర్షి పరా కమాది తతులకా వెష్టింతు థావత్కదో 

శ్యాఖకా భారము నిల్పి కాంచెద న శేష స్వెష్ట భోగంబు లే 

నిష్టేదంబున నున్న నాకు నిరయందీ మీద. (బావించెడిన్. 

అనిన ధర్మాంగదుం డిటినియె. 
రు 

అఖిలథోగంబులు ననుభవింపుండు సుదు 

రర ధరాభార మిద్ధర ణి. దాల్చు 

తావక వాక్యవర్తనమున నడుచుట 

కంటె ధర్మం బొండు గలదె నాకు. 

బితృవాక్య పాలనస్థితిలేని యితర ధ 

ర్మమున నధోగతి పా క్తి గాన 

గావింతు నీదు వాక్య|కమంబున నన 

రాజ సన్నిభుడైన రాజమౌళి 

వేంట కుద్యుక్తుండయ్యె నావేళ (బజల( 

బిల్చి ధర్మాంగదుండు గంభీర మధుర 

థాషణంబుల లాలించి భక్తి వారి 

యంతరంగంబు చిగురొత్త నప్పుడనియె. 

నను బోధించె దరాభరంబునకు భూనాధ్యాగగణ్యుండు మ 

జ్ఞనకుం డావచనంబు సేయుట [ప్రశ స్తంబైన ధర్మంబు మ 

ద్దనతేజంబున మిమ్ము దండ ధరు(డుకా దండింప.గాలేండు మీ 

121 

122 

129 

124 

రనఘుల్ (శ్రీహరి. గొల్వుండే సుకృత కర్మారంభులై నిత్యమున్ . 125 

ఏను బితృమార్గంబునకంటె నధికంబైన యది మీకు నెణింగించెద. 
జాను లెలను సర్వంబు (బహ్మార్పణంబు చెయవలయు. మా తండి 
జః అ 
శా స్త్ర కమంబున హరిదినోవవాసంబు నలుపవలయునని యానతియిచ్చె. 

అదిగాక యాత్మకుం బునరావృ త్తి రహితంబై నయది త దృహ్మార్పణ 

సంజ్ఞికంబై న విశేషంబుగల దీరెండు నవశ్యంబుగా నాచరింపవలయు 

నని [ప్రజల మతియు నూరడించి యహర్పి శ ంబును గంటికి నిదలేక 
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తే.గీ. 

నారదీయపు రాణము 915 

శౌర్యంబున నన్ని దిక్కు_లు విమర్శింవుచు, ధా|తి నిష్కంటకంబుగా 

నేలుచు, నేకాదశి నువవసించి ద్వాదశి సాధించి [తివిధక ర్మంబుల యందు 

మమత్వంబు విడిచి దేవెశుం జింతింపందగు. హవ్య కవ్యంబులు 

దదాత్మ యగు జనార్గనునకే సమర్పితంబులు నేయవలయు. తురీయుం 

డయ్యు హృషీ కేనండు నినర్షంబున జగత్పతీ యగు. న్వజాతి విర 

హెత ంబైన సన్మార్గంబు నందున్న మాధవుండే యుపాన్యుండని, 

పురుషోత ముండే భో క్రయ భో క్రవ్యంబును “"సర్వకర్మంబులందు 

నతని కెది నియోగం (బది) 'సేయందగునని మేఘధ్యాానంబగు వట 

హంబు హస్తిమసకంబున (మోయింపుచు. జాటించు ధర్మాంగదు 

మహిమ తనకంటె నధికంబని యెజింగియు సంధ్యావళిం జూచి 

హర్షించి రుక్మాంగదుం డిట్టనియె. 126 

రద్మాక్షి : చూచితే వద్మాక్షివోలె నా 

నంద కందంబైన నందనుండు 

జనియించె “ిమనదు వంశంబు(ల్ పవి|తంబు) 

అయ్య మోశంబను నట్టి వార్త 

వింటిమి గాని కన్గొంటలే దెవ్వండు 

నెందైన మదికి నభీష్టుండైన 

వినయసంపన్ను ండు ఘనతర దృఢశాచ 

శాలి పతాపి మోక్ష |వకాళ 

“శిరూపుండు భయాన్వవాయ (పదివకుండగు 

తనయు( డుదయించి నకల నత్మర్మకరణ 

దక్షుఃండైయున్న ఏక్షించి తండి యాత్మ 

యందు నానందమందుట యమృతపదము. 127 

స్థావర జంగమ రూపం 

జౌ విశ్య|తయమునందు నతిసౌఖ్యంటో 

దేవి! నువ్నతుండు జనకుని 

భావమెజింగి యత(డు వూను "భారము బూనన్. 128 

71. 

72. 

78. 

74. 

సర్వకర్శంబులంద్నూ తని శకేది ని యోగంబు నేయందగు 

మనల వంళము____ 

రూవు(డు భయకుల [పదీపకుండ గు 

భారము! బూనున్. 
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తే.గీ. 

నారదీయవురాణము 

దక్షుండు నీరరుహలన 

దక్షుండు ప్పుతుండు భారమానెడు నో వ 

ద్మాకి : మృగయా విహారా 

చేక్షం దిరిగెద మహామహీధర వనులన్. 

అనిన సంధ్యావళి యిట్లనియె. 

సత్యంబు పలికితి జననాథ ! పత సౌ 

ఖ్యము శత కతుఫల సమధికంబు 

స్వామి ః సప్తద్వివ సంవెష్టితావని, 

(బబలితి పుతుని. [బభుని. జేసి 

భుజశ క్తి మృగ హింన పూనంగ6 దగదు జ 

నార్దన (పెతిగా యజ్ఞములు స 

మృద్ధిం "కగావించు (పసిద్ధికి నెక_ంగ 

భోగ న్పృహావృత్రి( బొరలక నుర 

నరవరానందముగను మాననము నిలువు 
మట్ట నడచిన న్యాయ మన్యాయ మధిప ! 

మృగయ మృగయాతనాకర మగణితముగ. 

బృుతవంతులు మృగయాశ బొందరిట్టు. 

హరి. బూజింపు మహింసా 

పరమో ధర్మమన(గ వినవె పార్ధివ దోషాం 

తరముల బొరయని మృగముల: 

బొరిగొన నిజధర్మహాని భూపాలురకున్. 

విద్యజ్ఞనంబు షడ్విధ మని జీవహిం 

సాఘంబు వర్ణింప నతిశయమున 

మొదలి పాతకి యనుమోదించిన యతండు 

ఘాతకుండు ద్వితీయ పాతకి యగు 
విశ సనపరు.డు భావింప. దృతీయ పా 

తకి యగు మాంస భక్షకుండు దా6 జ 

తుర్ధపాతకి ఘటితోం బచన మొనర్చు 
నత(డు వంచమ పాతకాన్వితుండు 

75. గావించు (దినిద్దికి 
థి 
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180 

181 

182 
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నారదీయపురాణము 217 

షష్టపాతకి వికియాచరణపరు (డు 

హింనచేంజేయు తద్ధర్మ మేటిధర్మ 

మది యధర్మంబె యండు విద్యాఢ్యు లెల్ల 

పావమేటికి ధర్మసంవ త్రి గాక, 188 

అది గావున మృగహింసా నముద్భవంబై న స్వభావంబు విడువుము. 

మున్ను రాజులు మృగయా విహారంబుచేత నష్షులెరని టోధించిన 

భార్యం జూచి యిట్టనియె. 194 

అబలా! నే మృగహింస సేయ మృగయావ్యాజంబునన్ నిర్భర 

వేబలాభీల నిషాద భిల్ల శబర |పాయాటవీసీమ ది 
(కృబలశ్వాపద తన్క-రాది భయముల్ (పావింవకుండ౯ బజకా 

(బబలంజేసెద వెంట నిర్భర ధనుష్పాణుల్ ననుం గొల్య(గన్, 155 

తానేని తనయు( డేనియు 

భూనాథు.డు వూనవలయు భూభారము. ద 

న్మానవుల. (బోచి మతి న 

న్మానించని ధర్మమైన నరక మొనర్చున్. 186 

అని సమ్మ తింవం జేసి. 197 

రుక్కాం గదుండు చేయకు వెడలుట 

పవనం దాకృతి. దాల్చి నాంగనెజి చౌపట్టాలు (వేడెంబు మేల్ 

రవకాలొక్కులు మండల భమణ ధారాపాత నవ్యావన 

వ్యవికృత్త కమ సం్యక్రమ[ క మము లొప్పంజారు వాల్తేజివై 

నవనీనాథవతంన మెగ మృగయాయత్రై క చితంబునన్. 188 

శతకోటి (పభమించి బాలతరుణీజాల సనోత్పీడనో 

ద్యతమై చ కఘటాంకుశ ధ్యజను రెఖాస్విత మై నవ్యభ 

వ్యతరాశోక మహీజ పల్పవనిభంబై యొప్పు 77సవ్యెతరో 

న్నత హస్తంబు మహిసువర్వులకు నంత: పెతిగా, జూపుచున్. 189 

చను నా సమయంబున. ॥ మ4౦ 

76, 

77. 

క్రమము తోరం పౌర వా ల్రేజ్నిపె 

నవ్యేతరా శతపా స్తంబు 



218 

లే గీ, 

నారదియపురాణము 

వడదోష్ట విల్లు నమ్ములు 

జడకట్టిన వంకసిగలు శాగిలములు పె 

ల్రడిదంబులు వెటరు ల 

పృుడువిడుగుం 7 దునియలట్ర మొగి నాల్బంగన్. 

హరి కరికిరి గండక కా 

సరగవయ తరక్షు బుక శల్యకులంగో 

తర భీకర ఘోరవనాం 
తరముల కవుడేంగి ధరణిధవు( డుత్క-ంలన్. 

పరిపక్వ బహువిధ ఫలశిక్యములతోడ 

తద వీవధ నహ్మసములతోడ, 

బంచషసారంగ బాలోత్ర రము తోడ? 

బంజరకిరడింభముల తోడ? 

బరిరటత్సంకు శాబక వితానముతోడ 

గస్తూరికామృగోత రముతోడ 

బల్యంకికాదండ బహుదండముల తోడ 

భవ్య చామర కదంబముల తోడ 

నెల యీనినగతి వచ్చినిలిచి కొలువు 
మొక్కు. (మొక్కియొయారంపు మొనలుదిర్చి 

చెందుదొర లందును విన్న వించి రొక 

వింతగానంత ధారుణీ విభుని యెదుట. 

గావువవ్టైద దొలంగక నిల్చెనేని బె 

బ్బులుల నెన్నిటినై న 80ఖ్రూసి తెత్తు | 

నెలు(గుం గూల్చద నొక్క 5 యలుగున నివుడు నా 

యెలుంగునం గడకడ కేంగకున్న. 

దగరుతా(కుల బోడతలలుగా. దాశింతు? 

గారుపోతుల, గొమ్ముగములు విజిచి 

యొంటిగా. డెదురైన బంట పోకు మటంచు 

ఢాకమై విదిలింతు నీ కటారి 

78. 

80. 

దునియలట్ల పెల్లార్చం గన్. 719. శా|ద 
బూని తెచ్చి 81. యెలుయగున 

141 

{42 

148 



తే.గీ, 

తే.గీ. 

తే.గీ. 

తే.గీ, 

తే.గీ. 

నారదీయనవురాణము 

భీకరంబ్లుగ( దము( దామె పెట్టికొనిన 

బిరుదు లెటికి, జూడు నా పెంపు సొంపు 

పట్టనెటికి జముదాళి బారు కిరును 
సుదియ విలునమ్ములున నేడు చూడు రాజ! 

పులి యెలుంగు వంది దుప్పి కార్పోతు మన్ను 

జింక యన నెంత నేడు నాచంక నిజికి 

వేనవేలుగ, దెత్తు నావే చూడు 

సామి: బంటుతనంబును సాహనమును. 

నూటి కొకండు నామూ(క పోటుబంటు 

సామి! పులు(గైన వెలు(గైన నేమి విడువు 
క త్తియు( గటారి నే(టికి కదిసి నపుడె 

చంక (గొట్టి యడంతు నిశ్శంక వృత్తి. 

అనుచు ీివీరాలావంబు లాడుచుండ. 

దంష్షి కాగ సమాలగ్న తత సువృత్త 

నిరుపమిత పంకవటలమై యరుగుదెంచు 

నట్టి ఘోరవరాహంబు నవని నాథు 

డప్పు డాదివరాహమౌ ననుచు విడిచె. 

కృష్ణసార్నాగ గణ్యత కీర్తి కెక్లు 

కిదానివై బోయ యెప్పుడు తగిలి యేయు 

నపుడు మీదట నయ్యెడు ననుచు మాన్న్సె 

భూ వరు(డు భ క్తి నిషాతి పూర్ణుండగుచు. 

రుక్మాంగదుడు వామదేవునిం జూచుట 

219 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

మతీయు నొక్ల రుండు శారూల మ స్తకంబుచె( దీ/వంబులై న కుర 

[షదరంబులు 3 రెండునాటి “యజంబు(జేసి విడిచె, ఒకడు కార్చోతు 

విషాణంబులు విరిచి పందికొమ్ము సురియచే వదనంబు (గుమ్మి 

యేకలంబులంజేసి పాతీిందగిలే. ఒక రుండు చమరీమృగంబులం 

గరంబుల బాహుమూలంబుల. బదంబుల నంనంబుల నిణికించుకొని 

82. 

88. 

వీరాలాపంబు లాడుచు 

చానివై“ జోయవప్పుడు తగిలి యేయ నవుడు 
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తే.గీ. 

నారదీయపురాణము 

బిరుదుజల్లులు వైచిన కైవడి విజృంభించె. ఒక రుండు భల్లుకంబుం 

గవయించుకొని . యీడ్చి కంటకలతాకుంజంబుల వత్సంబులంబోలె, 

దదియ శిలాలతికలం గట్టివెచె. ఒక్తరుండు వ్యాఘనఖంబుల శశంబు 

రిరోభాగంబునం గుమ్మి విషాణంబులు గల్పించె. ఒక రుండు 

కురంగ నాభిస్థలంబు నఖంబులంజీరి తన్మ దధారలు పయింజల్లుకొని 

వీఠరస్తావేశ రీబు దాల్చినట్టు రాణించి, ఒక రండు గ రికార క్రగా[తుండై 

కిఖావంతుండైె లో హితాళ్యుండయ్యె. ఒక రుండు గండకంబుల వంశ 

లతావలయంబులు దూలించి న ర్తింపంటే నె. ఒక్తరుండెట్టు మెకంబుల 

నేని కరచి విదళించి శరంబునం (గుమ్మి కరంబునం జిమ్మి 

యురంబునం [గమ్మి విజృంభించె. ఇట్టు చలాచలలక్ష్యభిదులై నిషాదులు 

ముందజ మార్ష్గంబు చూప బక్ష ణంబుల( గుంజాగంబుల నారవై చిన 

పలలంబు లంటిన బామరంబులును, నంకుమద పల్వలంబులును, 

బోవులై న కస్తూరికా పంకంబులును, గొండలై న కరిమౌ కి కంబులును, 

నేరులైన నానాఫలధాతునధారలునుు బడి మొలచిన క పురంపుటనంటి 

మొక్త లును గలుగం జూచుచు మృగయావిహారంబు సలివిన యట్టనె 

యేంగుచు మున్యాాశమంబులు దాటి యష్టోత్తర శత యోబనంబులు 

గడచి కదలి యశోక నాగపున్నాగవకుళ 'నారికేల సాలరసాల క 

రాల సింధువార చందన స్యందన నిపల్నోధ కలి దుమప్రక్ష బదిరాది 

నానాతరుశోభితంబై సుగంధిగంధవాహ బంధురంబై న యుక యా[శ 

మంబున హుతభుక్తేజులగు మునిరాజుల వీక్షించి తురంగమంబు డిగ్గి 

బహుశిష్య సమేతుండె న వామదేవునిం గాంచి దండ[పణామం బొన 

రించిన నతండు కుశాసనంబు వెట్టించి యర్హ్య పాద్యంబు లివ్పించి 

యిట్రసి వినుతించె. 150 

ఫలియించెన్ దపముల్ ఫలించె హుతముల్ పాతై9కదానంబులున్ 

ఫలియించెకా ఫలియించె నతి) గ్రాాయలు (బ్రవద్మాధిపార్చావిధుల్ 

ఫలియించె౯ ఫలియించె మజ్జనన సంపద్భాగ్య సౌభాగ్యముల్ 

ఫలియించెక నిను విష్ణుభక్తి నిధి భూపాలా[గణిం జూచితిన్. 151 

మహి నుకర్మన్ధులును వికర్మన్ధులును మ 
హాత్మ : నీదు [వతంబున హరీపదంబు 
గనిరి నినుంజూడ౦. జిత్తము తంఠ( జెందు 

నంతలోననె [పత్యక్షమైతి భూవ : 152 

అని వామదేవుం డానతి యిచ్చిన రుక్మాంగదుం డిట్టనియె, 158 



౭ 

తే.గీ, 

తే.గీ, 

నారదీయపురాణము 

ఖ్ 

ననుంగాని యాడకుమో ముని 

జననాథ | భవత్సదాంబుజాత పరాగాం 

శనిజ మహత్త్వము డలదే 

జన విభుండ మదాంధు(డకా (బశంసార్హుండనే ? 

దరణి సురవర్యులం గని 

పరితోషమునాంద విష్టుభ క్తి ఫలించున్ 

ధరణ్సుర వర్యుల. గని 

పరితోషము నొందకున్న ఫలియించ దిలన్. “ 

. అనిన వామదేవు( డనియె నాగృహమున 

కరుగుదెంచితివి మహాత్మ : సీక 

భీష్టమెద్ది ? కోతెలుపు మిచ్చలు హరి దిన 
[వతపరాయణైక మతధురీణ ! 

అనిన రుక్మాంగదుండు కరంబులు మోడ్చి యిట్టనియె. 

తాప సోత్తమ 1 భవత్పాదపద్మంబులు 

గాంచునంతనె నర్వుకామితములు 

నాకు అభించె సన్మానీంద ! యొక సంశ 

యం బాత్మలో నున్నయది యణంపు 

మనఘాత్మ : లోక [త యాధిక సౌందర్య 

శాలిని మద్భార్య సాధుచర్య 

నను. జూచు నవ్యమన్మథునిగా నా సాధ్వి 

(దొక్కినచోట్ట నిధుల్ |పకాశ 

మందు నంటినచో. బాప మవియు నగ్ని 

పాసి సిద్ధించు ష్యడన బహువిధాన్న 

ములు భుజింతురు విపకోటులు ధరి|తి 

తన్మ హత ౪ంబు చెప్ప, జ్మితంబు కాదె ! 

[బాహ్మణో త్రములును విష్ణుభక్తులును జ 

రాంధులును రోగులును వచ్చి యా|శయింవ 

నాత్మ గర గు నవజ్ఞ సేయదు తదీయ 

వాక్యములు దోయదు విశిష్ట వర్తనమున. 

ల. 

ఏ4. తెలుపు నిచ్చలు 
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156 

157 

158 
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౭ 

తే.గీ. 

నారదీయవురాణము 

ఇటువంటి సాధ్వికడువున. 
గుటిలారి విభేదియెన కొడు కుదయించెన్ 

బటుతర మదోత్త టోద్భట 
వటహార్భటి హారి దిన పభావము నెర వెన్ 

నా మాట జవదాంట6 డేమియునేని లో 

కమున సత్పు[తుని గనినవా(డ 

నెను జంబూద్వీప మెలితింగాని న 

హృ ద్వీవములు నేలె బాహుశ క్రి 

రణమున వైరి కోధరాతలేం[దుల గెల్చి 

యనగ విద్యుల్లేఖ యనంగ మించు 

దాని నా కర్చించె దర్శించి విక్రమ 

దవిణశాలుర నయుతద్యయము ద 

శాధికంబున నోర్చి నిరాయుధత్య 

మంద జేసీ జయించె బాల్యమున శ్రీవ 

భుత్వ పరరాజ్యమున కేంగి వూని కాంచి 

యొర్చి యెనమండు కన్యల నిచ్చె నాకు. 

దివ్యపట దివ్యభూషణ 

దివ్యమణి [పదర ములను దీవించంగ వా 

స్తవ్యుం డాత6 డెసంగెం 

భవ్యంబుగ జననికికా శుభపద నిధికిన్. 

అకలంకచిత్తు. డాతం 

డొకనా. డీ పృథివియెల్డ నుల్హానముతో ( 

బకటముగ దిరిగి మత్సా 

దక మలజాభ్యార్బనము ముదంబున. జెయున్. 

160 

161 

162 

168 

మజియు విశేషంబునం [బాప్యజనంబు శిక్షింపుచు నిళశాంతరంబున 

నవమత్తుండై మద్ద్వారంబు. గాచికొని జనుల మేల్కొాలువుచు నుండు. 

అ|వమేయంబులగు వై భవంబుల( దనయుం డిట్టి మహాతనయుండు 

గలుగ గృహంబున శుభ భోగ్య [దవ్యంబులు “గలవు. శుభాకార 

[పయోజనంబులు గలవు. వాజివారణరథధన ధాన్యంబు లనంతంబుగా( 

85 ధరాతలేం దుల గెల్చి 
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గలవు. మదాజ్ఞాపాలకులగు వూర్ణవరిజనుల మూకలు గలవివి 

పూర్వజన్మ నుక్చతంబుననో 26 సుకృతంబెట్టు (పా ప్రంబయ్యె నెజీం 

గింపవే మహాత్మా ! 164 

ఆరోగ్యం బనుకూలకాంత గృహభోగ్య దవ్య సామగి దె 

త్యారాతిస్సుటశ క్రి విద్వదతిపూజానక్రి సత్సా|త్ర దా 

నారంభ ంబు [ప్రభూత పూర్వుసుకృత వ్యాపార శీల కియా 

సారస్ఫూర్తి అభించు (గాక యితరా సంగంబునం గల్గునే. 165 

అనిన వామదేవుం డిట్టనియె 166 

వామదేవుడు రుక్మాంగదునికి నాతని పూర్వజన్మ 

పృ తంబు 'దెలుపుకు 

నరనాథ ! పూర్వజన్మమున శూ దుండవుదు 

ర్లోషదుష్టుండవు బద్ధుండవు నీవు 

నీభార్య దుర్గణ నికర పూర్ణశరిర 

దానితో (గుస్సి యబ్బములు గొన్ని 

గడవుచు నొకనా(డు పుడమిపై. దిర్ధయా 

తాభిముఖుండ వై. యరిగి యచట. 

దత్తిర్ణతట సభాస్థలమునందు. బురాణ 

గొష్టి సల్పుచు ధర్మగుణ విచార 

తే.గీ. దృష్టి శ్రావణ శుద్ద ద్వితీయ మొదలు 

గాగ నాలుగునెలలు యు క్తంబుగాన 

శూన్యశయన [వతంబు సంశుద్ధి నోచు 

నతడు ముక్తు( డన6గవింటి వధివ : మున్ను. 167 

విని నిజగృహంబునకు వచ్చి తద్వతం జాచరించి లకీ సనాథు 

రిరిజగ న్నా థుం బూజించి పుష్పధూపదిపానులేపన వస్త్రంబుల నువచారంబు 

చేసి వి|పుల శయ్యాదాన వస్త్రదాన భోజన దానంబుల. దృవులం జేసి 

తీవా పూర్వజన్మ సుకృత విశెషంబున నేతజ్ఞన్మ ంబుననేని హరిభజనం 

గావిలపుచు నున్నవాడ వా శూన్యశయన [వతంబు గృహవృద్ధికరంబు 

సకలపాప నాశనకరంబు లక్షీ కరం వీదికావింపలేనివారి గార న ర స్ట్యంబు 

Prd 

86. జగన్నాధుం 
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తే.గీ, 

ia 

తే.గీ, 

నారదడీయవురాణము 

వంధ్యాజననంబునుంబో లె నిష్పృలంబగు. నీకు జనార్దను భ క్తినిష్ట 

సర్వంబును ఫలించెనన యుక్తి రాజ్యభార ంబునకు( దనయుండు దివిరి 

యున్నవాడు. మందరనగావలోకనంబునకు నెంగదనని విన్నవించిన. 

తండి ఖేదంబు( దీర్చి తద్వాక సరణి. 

దిరుగు వానికి గంగానదీ జలావ 

గాహఫలము!8? లభించు దక్ క్షణమునందె 

చెప్ప జితంబు వాని విశేష మహిమ. 169 

గురువాక్యోల్లంఘన దుకికి 

శ్చరితుండు (దాం) ది పథగాంబు సంస్నాన నిరం 

తర శీలుండైన సుకృతాం 

తర మింత లభించదంచు.6 దలంతురు విబుధుల్. 1౯70 

కావున నీ వవాప్త నకలకాముండవు హరిభక్తి మహోద్దాముండ వని 
చెప్పి యనచిన(6 దురంగంబు నెక్తి సరన్ఫరిద్య్వనోవవన శై లంబులు 

చూచుచు శ్వేతగిరి గంధమాదనంబు దాటి ముందట. 171 

భాస్కర శతవిభా భాసురంబగు దాని 

హరిభుజా సంఘటనాభి తస్స 
(9) 

వత్తాంచనరన [ప్రవాహత, దగుదాని 

బహువృక్ష బహుధాతు బహుమణీంద 

బహునిర్ణర(క్రీల |వభలమించిన దాని 
జ 

బహున త్తఇనాద సంపద. జెలంగు 

దాని. దేజోమయో దారామరావతీ 

పురవతంసము లీలంబూని మెజఅయు 

దాని 5 మందర భూధరోత్త మము, గాంచి 

యప్పు డా రూఢకాము.డై యా మహీమ 

హేపండెడ యింత *0దిరిగెడు నిచ్చందిరిగి 

నిలిచినంతట( దచ్చైల నికరసీమ. 172 

87. 

88. 

89. 

90, 

అభించు తక్ కణము నందె శ 

దుశ్చరితుండు (తివథ గాంబు 

మంచార 

దిరుగు నిచ్చ, 
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రాజు మోహిసిం జూచి సంభాషించుట 

మోహినీ మోహనాద్భుత ముఖర ముఖర 

సన్ఫురద్ధానమున మృగశ కుని నికర 

మవశత వహింవ వీనుల కమృతముగను 

దన్మహానాదరుచి నిండ6 దాను గలంగి. 179 

మోహించి యా మహీవతి 

9ఓవాహము దిగనుజికి గిరికి వడినుజికి జగ 

న్మోహిని మోహిని లీలా 

వాహిని. దేజః[పవాహవాహిని, గాంచెన్. 174 

కాంచి 175 

రతియొు మాయయొ యీ నగరాజ నుతయు 

కమలగెహయొ యీ సృష్టైకర్త మాన 

సాభిలాషంబు త్రీ తీలయె నటించె 

నో యనంగ దోశె నప్పు డా తోయజాశి. 176 

అంత( (బతప్త చామీకరపభ నా యింతి లింగాశిత తినేతునేరి 
మోహింపంజేయం జూచి యా క్షణంబున మోహించి మహింబడి 

విసంజ్ఞతం జెందిన దన్మోహిని కటాతశాంచలకించిదవలోకనం 

బొనరీంచి కార్యసిద్ధి యయ్యెనని వల్రకిగీతంబు చాలించి యశోక 

రకాంగుళీ వల్హవంబుల చేత మృగపక్ని గణంబుల నదల్బుచు స్వవాననా 

గంధలో లంబగు భృంగజాలంబు వారింపుచు మధురోక్తుల రొజా | 

లెమ్ము; మూర్చిల్లనేటికి 2 నీకు నవశ్యంబు వశ్యనెతి; ధరాభారంబు. 

దృణంగా వహించునట్టి ఘనుండ వీ మోహభారంబు వహించు వెంత? 

సీకు నామీద వాంఛ గలిగిన యట్టనె నాకును నీమీద వాంఛ జనించె. 

నిజదారంబలె నేలి రమింపుమని విన్నవించిన. 177 

అతి మధురోక్తి రసామృతధారలు 

చెవులు సోంకిన రాజశేఖరుండు 

“శ తప్మత(చారు) విశాలన్మేతంబులు 

చిగిరించుకొని కొంత చింతనొంది 

91. 

92. 

N-15 

వావాము దిగనురికి గిరికి వదినురికి 

నేశత వత విశాల నే[తంబులు 
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తే.గీ. 

నారదీయపు రాణము 

గదదోకుల సాతిషక శ్రీలు రాజిల 
a అవి 

శో 

మోహిసి నాత్మకామోహిని నతి 

98వ్లూర్ణలక్ష్మింగాఎచి, పూర్ణగాంతర ముల 

ననుభ్రవించితి నాయొయారు లిట్టు 

నమిత సౌందర్య రథా సమ్మగ మహిమ 

వలచి వలపింపనేర్తు రే వనిత ! నీవు 

వలచి వలవింప నేర్చితి వన్నె మెజసి 

మరులుగొంటి నిరీక్షణ మాత్రముననే. 178 

అమృత ముచిల్య బల్ఫ_క యొయారపుం జూవుల. జూచినంతనే 

(భమము వహించితికా వికచ పద్మవిభాన్య ! యను[గహింవవ 

యమితములైన వాంఛితములన్నియు నిత్తు శరీర మిత్తు. (కౌ 

ణములిప్ప డిత్తు రాజ్యము ధనంబునునిత్తు జగంబు మెచ్చంగన్. 179 

జలనిధి చేలయె రవిశశాకరలోచనయె లసత్తులా 

చలమణి భూషయె ఘన విశాలపయోధరయై న్ఫురన్నభ 

స్థల తనువై నురాలయ విశంకట మౌళీయునై యధోంతరో 

జల కటియైన భూవనిత( జామ ! భవన్నిజదూతి. జేసెదన్. 1860 

[పాణంబు లిచ్చువానికి గజవాజి రత్న మణి భూషణాంబరాదు లిచ్చు 

మెంత? నన్ను. గటాక్షింపవె యన విని 'మధురోక్తుల నూరార్చి 

యురంబునంజెర్చి యేమియు నేటికి? నే. గోరిన వాంఛితం బొకటి 

దయసేయటే; యనేక [కతుకర్తయు బహుపుణ్యరాశియు భూరి దవిణ 

దాన లశ సంబునగు దక్షిణ హన ంబు శిరంబున నుంచిన నాకు. 

[బత్యయంబయ్యుడి. సీవు ధర్మశిలుండవు. సత్యకి ర్తివి, అనృతంబులు 

పలుకనేరవు. యమవురంబు నిర్ణనంబు గావించితివని [ప్రశంసించిన 

రాజేందుం డిట్టనియె. : 9 181 

రిల 

94. . 

N-15x hw 

పూర్లలజీ(ంగాంచి 

క _స్తంబగు 
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బహుబాష లేెటికి, [బ్రత్యయారంబుగా. 

గరియాన : దక్షిణకరము నీకు 

నిచ్చితి. దవ్చితినేని యెతజ్ఞన్మ 

సంచిత సుకృత నాశ మగు నిన్ను 

వలచితి భార్యవై వ ర్తింవు తనువు వ 

_ రాయత్తమై యున్న యది యవూర్వ 

శృంగార నిధి! మోహనాంగి | నీ ఎవ్వని 

తనయవు మందరధరణి ధర వ 

రోత్త మాధిత్య కిట వచ్చియుండు తెమి 

యబల : యెశ్యాకువిభు(డ రుక్మాంగదుండ 

నా బుతుధ్యజ పు[తుండ ననఘ యశుండ 

విదిశయలెడి రాజ నో విమలగాతతి : 182 

ఏను మృగయావ్యాజంబున దుర్జన శిక్షయు సాధురక్ష యొనర్పుచు 

వామదేవా శ మంబుచొచ్చి యమ్మ హామునివలన ధర్మరహన్యంబులు 

గొన్ని విని మందరావలోకనాధంబుగా( జనుదెంచి యిచ్చట భగవద్దీ 

తామృతంబు ఏీనుల విందై యున్న నేతెంచితి. నన్ను. గటాక్షించి 

[పత్యుత్తరం బొనంగి యను గహింపవే యనిన విని యిట్టనియె, 188 

అధివ నరోజనంభవుని యాత్మజనేను నరోజనూతి ని 
న్నధిపతిగా. దలంచి మన మార(గ నన్ను సృజించునా(డు నేం 

డధికులు రు దముఖ్య దివిజా[గణులున్న ( జరిత్యజించి 95నే 

డధిగత వాంఛితార్థుని( గృతార్థుని నిన్ను భజింప వచ్చితిన్ . 184 

మనస్సమాధిం దపం బాచరింపుచు నృత్త తగీత వాద్యంబుల శంకరు 

మెప్పించిన సార్ధదిన్నతయంబున. (బసన్నుండయ్యి. సుర దుర్హభుండై న 

యాపార్వతీవల్టభు నభిలషింపక యతని వలన నీవ్సితంబులు | గాంచితి; 

అన్యోన్య మోహతరంగంబులై న సంగంబు లంతరంగంబున మెలంగ 

విలంబంబు వలదని కరంబు( గ రంబున. గీలించి యిట్టనియె. 185 

శంక వల దధిపః నే నక 

లంక( గుమారికను గుణకలాప కలావన్ 

బంకరుహావకులోద్భవః 

పంకజ భవవ్పుతి దగదె పరిణయ మందన్. 186 

95. చేడభిగత 
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అనఘ! నుక్షతయైన కన్యను సగోత 

యిన కన్య ద్వితీయ దానైన కన్య 

[బాహ్మ ణీ శూూద నంగమోత్సన్న కన్య 

స్రీత్వవిరహిత యగు 66క న్య. జందందగదు 187 

కాన (గులంబున గుణమఖి 

మానంబును గలుగు నత్కు_మారీ మణి న 

న్నోనృవతి: వెండ్రియాడిన 

భూనుతమై నిజయశంబు పూజ్యత నొందున్. 156 

అనిన నట్టనె శాసో9క్త [పకారంబున నగ్గిరియందు నుద్వహించి నగు 

మొగంబున నిట్టనియె. 189 

నాక శ్రీ విభవోపభోగ మహిమల్ నాకల్పమైతోంచె ము 

న్నాకల్పంబు లభించిన౯ జెలువ యొయ్యారంబు తేజంబు ల 

శ్మీకాతూహలలీల యోగ్యతయు వాసింగ ల్లి నీ వబ్బ(గా 

నో కల్యాణి! సురం్యద వైభవము నా కుత్కృష్ట మె చూడ(గన్. 190 

కాన భవన్మనంబున నొకానొక కాంక్షిత మెద్దిగల్లినన్ 

ఓ నలినాయతాక్షి; చతురోన్నతి( జేనెద( జిత్తగింపు మెం 
దైనను మందశైల మలయాచల మేరు మహీం|ధ నందనో 

ద్యానములన్ రమించెదవాొ ధన్యత మళత్పురిలో రమించెదో. 191 

అనిన మోహిని యిట్లనియె. 192 

సవతులు [కూరచిత్త లతిసాహనలన్*' నృమహోదయ (వియా! 

సవతులు చూడనొల్ల విదిశాపుర మామరణాంతకంబగున్ 

సవతుల పోరునే దెలిసి సౌఖ్యము(గాంతునె? దాని కెవ్వియున్ 
సవతులు+*8 నీనగం దముల సంతతమున్ విహరింప నెంతయున్. 19కి 

అనఘ వృతవతి సంధ్యావళి యాసాధ్వి( 
బాసి నీవేరీతి |బతుకువా(డ 

వతి దుఃఖమున నా ర్తినందితివేని నా 
కధికతరా ర్తి యౌనట్టుగాన 

08. 

97, 

98. 

కన్య. జెల్ల, 4 నే 

న్స 
సవళులు యీన గేం[దమున 'నంతశమున్ వివారింతు మెంతయున్. 
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సీకు సుఖంబై న *నెలవున నుండెద 

నదియ మందరము నా కాత్మభ ర్ర 

యుండినచో భార్య యుండగా(దగు శూన్య 
మైన గేహంబై న హైమనగము 

వెన్నిధానంబు వతి కడుపేదయైన, 
దండి గృహమున నున్న కాంతాలలామ 

యంధతమనంబునందు నత్యంతనర క 

మనుభవింవుచు సూకరియె జనించు. 

229 

194 

ఇటు నేనెటీంగి మందరంబున నుండనోవుదునే ? నుఖ దుఃఖంబులకు( 

గర్రవగు నీతోంగూడ భవత్సురంబున కరుగుదెంచెద ననిన మనంబు 

రంజిలి కౌంగిటం జేర్చి యిటనియె. 
రా ధా 

దేవేరుల క(గణివై 

నీవు మహాభోగవిభవ నిరతిశయ శ్రీ 

[పావీణ్యంబున నుండుదు 

బీవితమునకంటె నతివిశేషము మెణయన్. 

అని రుక్మాంగద భూపతి 

తన యో పద్రవము మీందందలంచక వలుకన్ 

వనిత ముహుర్మంజీర 

ధ్వని నగములు గర(గ నడచె "ధవు(డుం దానున్. 

కొన్ని మహానీలరుచుల( 

గొన్ని మహార జతరుచుల, గొన్ని రజతకాం 

చ్యున్నతముల హరితాభల( 

గొన్ని చెలంగంగ.6 గనిరి కుధరతటంబుల్ . 

వజధారాగ తీవ ఖురాగమున ధరా 

(గంబు( దిప్పుచు సమ|గత వహించి 

101వల్లాముహుర్ము హుర్యల్లు దంశన జాత 

కేనంబు చుక్కల విధము గొనంగ 

99. 

100. 

101. 

102. 

నెలవుననుండెద యదియ 

ధవుండుం దానున్. 

వలా ముహుముహుర్వల్లు 
గ గ 

చుక్కల విరద గొన గ 

195 

196 

197 

198 
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నాత్మెళ్వరా లొకహర్ష హేషితము త 

దైవతస్వరము చందంబు. దెలువ( 

గనక రత్నాంకుర కాంతిచ్చటుల మంద 
రాగ పోషత 'కికీర వూగ మగుచు 

బెళుకు లినెడి జల్లులు బి త్తరింపు 

మెని చాయలు సౌగ నైన మెణు(గు వచ్చ 

వల్లడము 04తరక్షనము డాబా ఫిరంగు 

నంద మైయున్న జగతేజి నపుడు గాంచి 

ఉన్నత ఖురా|గ ధారా 

నున్నతలోర్వీ విధూత నూతన గృహగో 

థి న్నాగెలి యున్న. గను6గొని 

యన్నలిన హితాన్యయేశు, డా ర్హహృదయు. డై. 

అపుడు హాహా యటంచు నత్యంతక రుణ. 

గోమల మహీజ పల్టవాంకుర ములందు.( 

వొదిగి మోహిని దెచ్చిన యుదకధార 
లపుడు చల్రించి పైంగప్పె న్నా ర్ధపటము. 

అప్పుడు నెదదెరి గృహగోధీక రాజేం|దుం జూచి యిట్లనియె. 

నరనాథ : శాకల నగరంబునం దొక 

వి|పుని భార్య నవీన రూవ 

యావన సంవన్ననై న నన్నొల్లక 

కలహించుం బరువ వాక్యములు పలుకు 

నెవ్వరిపట్టున హితమాచరించు వా. 

డీరీతి ననునాడ నెంత కేని 
తాళి తాళంగలేక తతదోషశీలనై 

పతుల వర్జించిన పౌరసతుల. 

దద్వశీకర ణౌషధాంతరము లడుగం. 

దమకు( [(బత్యయమైన చందమున నవుడ 

పొమ్ము 105 వ వజ్య యొకతె యా పురముచెంత 

నున్నయది దానునిగ6 జేయనోవు ననిన. 

105. 

105 

కీర వారమగుచు 104. తరకసీలు 
[ప (వజ్య యెకటి 

199 

200 

201 

20 

208 
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అక్ష సూతంబు( గరా[గంబున వహించి 

వింతగా జపము గావించుదాని ( 

బ్య 4 106 బరితన్సభా సద బర్జి బర్ధి వ్యజ 

నానిల సుఖలీలలందు దాని 

నవ్యభస్మో ద్దూళనన్ఫుటధావళ్య 

ధాళశధళ్యభ్రీల, దనరుదాని.( 

గాషాయవస్త సంఘటితయె దీర్గ టు 

టామకుటం తేటగలదాని 

గురుతర స్తంభ శతశుభకుట్టిమోరు 
హర్మ్య్యతలమున. దేజంబు నందుదాని 

(వత వరాయణకీలయె వరలుదాని 

యోగినిమణి. గనుంగొంటి నొక్క_దాని. 204 

కాంచి పదములవె వాల మద్భావంబెణింగి [పసన్నయై చూర్ణ ంబును 

రక్షయు నొసంగి యీ చూర్ణంబు శీరంబులతో (గూర్చి భర్తకు, 

దావించిన, వాండు నీ దానుండగు నీరక్ష నీవు గళంబునం దాల్చిన 

నిఖిలవశీకారంబగునని నియోగించిన నేను నట్ట కావించితి. తన్మ 

హిమచే భర్త దినదినంబును గృశియించి ముఖంబున |వణంబులువుట్టి 
త ద్వంణంబులం [గిమినహ్మసంబులు వొడిమ నస్థిచ ర్మావశిష్టుండై 

యుండి నన్నుం బిలిచి నీదాసుండనై తి నన్యగృహంబుల కేంగ నన్నుం 

గటాక్షింపవె యనిన నేను దద్యోగిని విన్నవించిన యుపళశమ నౌష 

థంబు దెచ్చి. న్వస్థుని, జేసితి నంత. “ఏ05 

పంచతనొంది భూపాలక: యేను దు 

ర్నరకయాతనల 197దె న్యంబు( గంటి 

ద ప్రతా[మ|భాష్ట్రతలమున( బదియేను 

యుగములు [కక చాళినొత్తి తనువు 

ఖండించి తిలమాత ఖండముల్ గావించి 

వేచి పాకంబు గావించి నంత 

నంతకభటులు నేనంతట గృహగోధి 

కాకృతి యమునాజ్ఞ నవని(బుట్లి 

106. 

107. 

బర్హ |వజనానీని సుఖ లీల 
CHAS 

దైన్యంబు' గాంచి తపతామ 



232 

తే.గీ. 

ఆ.వె. 

నారదీయ వురాణము 

వత్సరాయుత శతదుఃఖ వనది మునిగి 

యున్న దాన భవత్కటాక్ పలబ్బి 

జాన ముదయించె నాకు నో సార్వభౌమ: 

పారిపరాయణు నిను. జూచునంతలోన, 

ధన్యయగునింతి ధరణి న 

నన్యాశితయగుచు భర్త యాత్మ యెటింగి సౌ 

జన్యమున నుండ (గా(దగు 

నన్యదురాచార ధర్మమది విడువందగున్. 

భ ర్రయె దేవుండు గురుండుకా 

భ ర్రయెలోకంబు లోన; బర దై వంబుకా 

భర్తకు. గూర్చక 1068 యుండు న 

భర్త మతికి(గలదె తదిహవర సొఖ్యంబుల్. 

పతి మాటలోన. దిరుగని 

సతి క్రిమికాష్టోవమాన సరణిం దిర్య 

కృత యోనుల జన్మి ంచుకా 

బతిహిత మొనరింపవలయు 100 బద్మా కులకుకా. 

(శ్రవణ ద్వాదశినాంటి వుణ్యమిడి రాజా ! నన్ను రక్షించు త 
[చృవణ ద్వాదశి నర్మదానురనది సంగంబునం దీరమా 

డు విశేషంబు జనింపంజేయునట సీడుం గర్మజాలంబు త 

ద్దివసస్నానము సర్వతీర్థ ఫలసిద్ధిం బొంద నిల్చుం ధరన్. 

“దత్త కల్పధర్మ దైవార్చనాదు ల 

తయ ఫలంబు లొనంగు సార్వభౌమ : 
విష్ణుభక్తి నియతి విజయాదిన వత 
యెవ్వ:డాచరించు నీతనికిని. 

ద్వాదశ్యుపవాసంబు (త 

యోదశి. బారణము సేయ "నుత మభల మా 

వాదించు ద్వాదశాబ్ద ఫ 

లాదులు దన్మహిమ యింత యం తనందగునే ? 

108. 

109. 

110. 

111. 

యుండిన భర్తుమతికి( గల దె 

బద్యామనకున్ 

ద త్తజల్ప 

ను త్తమ ఫలమా పాటించు 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 
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వ, అట్టు గావున దత్సలంబు నాకు నొనంగి ధర్మమూర్తి: వైవస్వతపద 

ధ్వంసీ! పాలించవే యని గృహగోధి పల్పిన విని మోహిని యిట్లనియె. 

క, ఇలలోపల నుఖదుఃఖం 

బులు దా'జెయునవి తానె భుజియించు నరుం 

డలవడ (గ తుద యిది దు 

ష్కలుషాత్మక దినియ(బోవంగా నింక దగునే ? 214 

సీ ఇది దుష్ట దుళ్ళీల యెంచ ర ఇ్షాచూర్హ 

ముల. బతి (గారించె!!2 మూఢ బుద్ధి 

సాధువులకుంజేయు సదుపకారంబు స్వ 

ర్ల యశఃపదంబు లోకంబులోన. 

బాపాత్ము లకుంజేయు బహుళోపకారంబు 

ఘన భయ భంశ సాధనము శర్త 

రామి[ళ దుగ్గసారంబు( దా(ంగొనివన్న 

గములకు. బోసిన గరళమైన 

తే.గీ. కరణి. దత్సాతకి జనోపకరణ మమరు 

విడువు మీ118యింతి పైంగృుప, వెడలవలయు 
నగరమున కాత్మసౌఖ్య మెన్నంగం గలదె 

యన్య కార్యాంతరానక్తి నలనియున్న. 215 

వ, అనిన రాజిట్టనియె. 216 

తే గీ. బహ్మప్యతివి నీ కిట్టు పలుక దగునె ? 

సాధు జనులకు నీ దురాచారవృత్తి 

యుక్షమే 7 యాత్మ సౌఖ్య కరోద్యమమున. 

బాతకమె కాని జ్ఞాన సంపత్తి కలదె ? : బి17 

తే.గీ. శశియు సూర్యుండు ననిలుండు11* జగతి (బావ 

కంబు హరిచందనంబు నా క దుమంబు 

లు త్తమంబులు నవసంఖ్య నొనరుంగీర్తి 

ఘనత నుదయించుట పరోపకారమునకె. 218 

112, గూఢ బుద్ధి 118, యింతిపె కృప 

114, జగతి పావ! కంబు అరీచందనంబు నాక [దుమంబు | లు త్తములు ననల 

నవనంఖ్య నొనరు( 
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అరయ బరోవకారార్గంబుగా నరు( 

డత్యంత శుభవృత్తి నందవలయు 

దీపింప నప్తాంతరివ మధ్యంబెలు 

సార్వభౌముడు హరిశ్చుం ద విభుండు 

చండాల మందిర స్థాయియె సుతదార 

విికయ మొనరించి వివిధ దుఃఖ 

ముల(బొంది సత్యంబు 115నిలుపుకొనియె న 

జాసనాది నువర్యు లభినుతించి 

వర మొనంగాద మనంగ భావమున. దలచి 

తరు సరిసృప యువ వృద్ధ పురుష భామి 

సీ జనంబులు మత్స్పురి నోడు ము క్రి 

నంద౧గా6 దగునని వారి నడిగికొనియె. 219 

తాను నయోధ్యావుర జనంబుతో ( దిదివంబు నొంది యిప్పుడును 

గామగ విమానంబున విహరింపుచు నున్న వా(డు. పరోపకారంబు 

వ్యర్థ మె ? మణియును వినుము. 920 

అస్థిరత దలంచి నిర్ణరు 

లస్టీరతన్పూ ర్తి నడుగ నర్పించండె ధ 

ర్మష్టుండైన దరీచి వ 

నస్థా శ్రమ జనము లతిఘనస్థితి మెచ్చన్. ౨9 | 

శ్యనమున క్రీడె మాంసంబు శిబి కపోత 

రక్షకారంబు మున్ను గా( బశ్నీపతికి 

116జీివనం బొనంగండె నిజచిత్త గరుడ 

వాహనుండై న జీమూత వాహనుండు. D2 

అది గావున రాజు దయాళుండు గావలయు. పర్జన్యుండు శుచి 

స్థలంబుననెని నశుచి స్థలంబుననెని వర్షించు. చందుండు చండాల 

పతితాదులనేని యాహ్హాదకరుండై కరంబులచే న స్ప శించు నట్టగుటంజేసి 

సుదుఃఖితయె దుర్దిఖిత గోధికయెన గృహగోధిక, నిజ జపుణ్యంబులచేత, 

దౌహి|తుల చేత “నహుమండునుంబో లె నుద్ధరించెదనని మోహినిని 

వారించి విజయాసంభవవంబై న నుకృతంబిచ్చితి ననిన నంత. 229 

116, నిలుపుకొని యేను సరోజాననాది 

116. జీవనంబొనంగండే నిజచిత గరుడ 
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వరదివ్యాభరణంబు లాని యతిభవ్యంబైన నెమ్మెనితో. 
దరుణాదిత్య సహ్మనతేజమున దిగ్గామంబు లుద్దీప్తు లై 
వర(గంజేయుచు యోగి గమ్యమగు శ్రీపద్మామనోనాథ మం 

దిర గర్భంబున క6గ నిర్ణ(రు లు గీరి ంపంగ సద్భకిమై. ౨24 

ఆ గృహగోధిక నట్టు కటాక్షించి 

మోహినితో గంధవాహ వాహ 

వాహనంబునను బర్వతవనీ పాదవ 
నదనది మృగవక్షి నగరఖైట్ 

ఖర్వుట్మగామ దుర్గమ 117ఘోరలక్ష్మి6గ్ 

రించి చూచుచు వామదేవున్నాళ 

మ (పాంతమున నిల్చి 1158 వ్రృుశ్రీయు మఆశియు (మొక 

యనిల వెగంబున నరిగి నకల 

ధనకనక వస్తు సామ।గి(దనరు నిఖిల 

దేశములు గాంచి కొంచు నుదీర్ణ పూర్ణ 

రత్ననిథి యగు విదిశావురంబు చెంత 
నిలిచి యున్నంత దిగ్లేశ నృవులతోడ. 225 

మోహినీ సహితుండైన రుక్కాంగదుని స్వదేశాగమనము 

వ, 

తే. గీ. 

ధర్మాంగదుం డొడ్డోలగంబై యుండి చారులచే విని, యుదిచి ముఖంబున 

వెలుంగుచున్నది 'మద్దురుండు రుక్మాంగదుం డరుదెంచె. తద్వాజి 

తేజంబు విజృంభించెనని యెదుర్కానం దలంచి. 226 

జనకుం డేతించిన యెడ, 

దనయుండెదు రే(గి [మొక్కందగుంగాకున్నన్ 

ఘనఘోర నరకకూవం 

బున, దోయకయున్నె తవనవు[తు(డు వెగన్.. 227 

తండి వచ్చిన నెదురేంగి దండనతు లొ 

నర్చి నిలిచిన యట్టి యో నంధనునకు 

నడుగు నడుగుకు. (బావంచు యజ్ఞఫలము 

లనుచు( బౌరాణికో త్రము లాడికొండు, బిలిరి 

117. 

118, 

ఘోరల తిం గీర్తించి చూచుచు 

మటియు మణియును (మొకి- 
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అనుచు వారలుందాను యోజనమా తంబు హపాదచారంబున 

దండ (పణామంబులు చేసిన విభుండు హయంబు 11% 

సుతులం గౌంగిటం జేర్చి శిరంబు మూరొళాని యిట్టనిడో 

[ప్రజల నందజ( బరిపాలించితే పుత 1 

యరుల శిక్షించితే యనఘ : న్యాయ 

120 సముపార్దిత ములైన సద్వస్తుత తుల, గో 

శ గృహంబు నిల్సితే సత్యసంధ 1 

విపుల యెడల నద్వ్భృత్తి. గావించితే 
వేదాది విద్యల వినయశీల : 

కార్య దక్షత గీరి( గాంచి నిష్టర భాష 

ణములు వర్టించితే నయధురీణ | 

బాహ్య చండాల గృహముల బాండి విదుకు 

సురభు లుండిన మాన్న్సితే సుగుణమూ ర్తి ! 

నీవు పాలించు జనపద నికరములను 

దండి మాటల నడుతురే తనయులెల్ల. 

అత్తమామల యాజ్ఞయందు వ ర్తించునే 

పతిభ క్రి గల వధూ[పకర మెల్ల 

వరుస విపులతో వివాదముల్ దీర్తువే 

ధేనుబృంద ములకు. దృణము జలము( 

గలదె తులామానములు దిన తయమున 

కోధింతువే వి|పనుజన కోటి 

నప్పనల్ గొని పీడ నందింప(జోవక 

యుంటివే నీవేలు నుర్వియందు _ 

నరయ నుదపానముఖ్యంబు 121లచ్చికంబు 

లేక యుండెనె యడిగెడు లోకులకును 

భిన్న రన భిన్నఫలధాన్య భిన్నవస్త్ర 

భిన్న భోజన దాతల బెట్టణ(చితె. 

119. 

120. 

121. 

డిగ్గనురికి 

సౌపార్థితములై న 

లచ్చికంబు 
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కరులందేజుల నీవు దృష్షిగని సాతాచ్చ క్తి, కాలించితే 

వరుసం దల్లుల కెల్ల హృ|త్రియముగా!** వ ర్రించితే కీ ర్తిగా 

నరు లేకాదశి యుండ. చజేసితె నిశానాథక్షయ (పాప్తులన్ 

గరిమం బై తృక!*క మాచరింతురె జనుల్ కర్మెక విశ్వాసులె . 

మొదల న్మిదయనర్థ మూలంబు, నిద పా 

వవివర్థనము, నిద పరమనిత్య 

దారిద్య జనని, నిద నమస్త శోకమో 
హనిదానఖసి, నిద యాధిరాజ్య 

పాలన విఘ్నసంపతి నిద కుమార | 

యపరరా[తంబులయందు నిది 

మాని వర్రింతువె మానిని వుంశ్చలి 
యిన లోకద్యయ మాత్మభ ర్ర 

కంటనీని తెజంగున నడచు, నిద 

రాజులకు(గాన నీరీతిః బబలశ క్రి 

నడంచితే యంచు. దం|డినెయ్యం టొనంగC 

బలుక ధర్మాంగద వ్షోణిపాలు( డనియె. 

23,7 

22 

వలల 

స్వామీ! నీకటాక్షంబున నిట్టనె యాచరించిన వుతులు జగత్రయ 

వంద్యులు. కాకున్న (దత్సాతకంబున కంతంబు గలదె? శరీరబీవన 

ధర్మంబులు త్వదథినంబులు. సుతులకుం దర్మడియ దైవంబు. తిలో 

కియు నీకు సమర్పించిన బుణంబు తీరునేయని పలుకు తశనయునిం 

జూచి రుక్మాంగదుం డిటయె. 
ల 

పలికితి వేదసమ్మత సుభాషలు పుతక।ః తండికంచె భూ 

స్థలమున. బుతనంతతికి దై దెవత మెవ్వండు? తండిమాటలో 

మెల(గని యా కుమారకుని మీందట నల్లుదు రెల్బవేల్పులున్ 

నిలిపితి మతు._లంబు ధరణీభరణాభరణై క దక్షతన్, 

భూపతులు మెచ్చ నప్త 

ద్వీపంబులు నేలితివి సుదిజను లలరన్ 

సౌవర్వాలోక నుఖ 

.. [పాపకు(డవు నీవె 'నాకు( బావనమూ ర్రీ. 

1282. 

128. 

వర్తించికేం గీర్తిగా 

మాచరించితె జనుల్ కరక విశ్వానుశై . 

284 

వఏ25 

286 
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సీ, 

తె, 

వ. 

గీ. 
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అనిన ధర్మాంగ దుం డిట్టనియె. 

ఎందెందు! దిరిగితి రిన్ని నాళ్ళినవంశ 

శేఖర! యిట్టి రాజీవగంధి 

యెచ్చోటనబ్బె నమిద్ధ నూర్యాయుత 

తెజంబు గల్లు నీదివ్యకాంత 

నలినజాతు(డు కిల్పనై వుణి యెల్ల సి 

రూపంబునందున చూపె. దిభువ 

నంబున నీ దృశ నవ్యశృంగారై క 

లావణ్యఖనియైన లలన గలదె 

యంబయో కునుమశిలీ ముఖాంబయో ల 

తాంబయగు యమమాయయో యరయ నా న 

ఖరశిఖాంతంబు గాగ "నీ కలికి యొవ్వు 

చొప్పునం దొచ్చె మున్నదే నొగనుగాక. 

ఇటువంటి లోకనుందరి* 

కుటిలాలక తల్రియెనంగుతలంబున ను 

త్క_ట భాగ్యసంపదలు నృప 

పటలంబులలోన నాకు ఫలియించు(జుమీ! 

అనిన ధర్మాంగదుం గొనియాడి రుక్కాంగదుం డిట్టనియె. 

తురగారోహణరేఖా 

త్వర నొకవక్షంబు నడచి తన్మం|దమహి 

ధరమున. గాంచితి శోణా 

ధరమున దరహానరుచులు దలగాడు దీనిన్. 

జనయి|తి నికునయ్యెడు 

వనజాసన తనయ భాగ్యవతి యిదిపతిగా 

నను. దలపోయుచు(దా( (బా 

క్షనతీవభయంకరోరు తప మొనరించెన్. 

287 

288 

289 

240 

241 

242 

ఇది మందర శిఖా |గంబున దిగంబరేశ్వరు సేవింవుచునుండ నే తన్మంజు 

మంజీర శింజితంబు - విని 'కంజాత శరశర భిన్న. హృదయుండనై న 

125. 

*  రకుటిలాలకి స 

నీకలిత యొప్పు ! చొప్పునం దొచ్చెమున్న చే సొగనుగా(క. 
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126నన్ను గార వించి మహోదారత్వంబునం దారత్వంబు గకొనియె. 

నేను నంగీకరించి దక్షిణకరం విచ్చితి నంత మందరంబుడిగ్గి మూ(డవ 

దినంబునిచ్చటికి జనుదెంచితి నిది పీక జనని. సంధ్యావళి సమంబు 

వందనంబు గావింప్ప్రుమని నియోగించిన. 948 

గురువాక్యంబున వారి ము 

గురువేణిం గాంచి భక్తి యుప్పొంగ మహా 

గురుభక్తి (మొక్కి. కాలా 

గురు గంధిల నగర మధ్యకుంభిని యందున్. 244 

తనయుండు రా మోహినిం జూచి రాజు నగుచు ధర్మాంగదుండు 

భూపతులతో( గూడ నమస్కరించుట నిన్ను (గూర్చి యకావిని నన్నుగ 

హింపుమన( గృతాంజలియెన తనయునిం గాంచి హయంబు డిగ్గి 

యామోహిని భర్తృదాక్షిణ్యంబున బాహువుల నువగూహనంబు 

గావింవుమని చేసి యెత్తిన బునర్దండ |వణామంబు చేని నుకుసుమ 

సువస్త్ర నుభూష ణంబులచేత దల్లినలంకరించి తన వీవునం దల్లి పదం 

బానించి హయంబు నె కించి రాజు నట్టనే కావించి రాజులుం 'దానును 

బాదచారంబున ముందజ నడుచుచు. దన్మోహినింజూచి యిట్టనియె. 

లలిత శుభ విలాన లక్షణవతులై న 

సతులతోడ( దండి నకలభోగ 

వైభవముల నుండ, 27వరించు తనయుండు 

ధన్యు. డఖిల లోక మాన్యు( డరయ. ౨46 

సతి యొకతియైన( దండికి 

నతి దుఃఖ పాపి దెలియ నా దుఃఖము త 

త్ఫుతులకు లభించు( గావున 

నితర' సుఖంబులు దలంచ నేటికి నింకన్ వశీ" 

ఒక "తల్లికి. | బణమిల్లిన 
0: ష్ 

_నకలంకస్ఫూ ర్తింగల్లు నతిపుణ్యంబుల్ 

[పక టమతి( బెక్టు తల్లుల 

కొకమరి వందన మొనర్చ నొందక యున్న 2. 948 

126. 

121, 

నన్ను గార వించి 

వర్తించు. దనయుండు 
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తే.గీ. 

నారదీయ పురాణము 
గ్ = ఇ శ 

125 త్రెలివిమై దల్లి(బూజింవ దినదినంబు 

నక్షయఫలంబు (పావించు నంత కంత 

పహర కాష్టా నిమెష సంభావ్యమాన ల 

సుక్సతరానుడు కోదింప నొకని తరమె ? 249 
గ్ 

ఇట్టు పల్లుచు విదిశాపురవీథులు దా(టి యంతఃపురాంతరంబున నో 

రసంబు డిగ్గ,! 2! మోహినింజూచి రాజు ధర్మాంగద గేహంబునకుం 

ఇని పూజాదులు గైకొనుమని నియోగించిన 250 

దరహాస చందదికారుచి 

తిరమై తగ నవుడు రాజు దేవేరి మనో 

హర మైన సుతుని మణిమం 

దిర సీమకు నేంగెం బూర్జతేజం బెన(గన్, 951] 

ధగ ధగ ధిగ ధిగ లొలుకుచు 

సొగనగు మణివట్టనూ[త శోభిత రవిబిం 

బ గదీయః పర్యంకిక 

దిగధీశ కుమారకు(డు సతీమణి నుంచెన్. ౨59 

ఉంచి యంత నర ర్భ కపాద్యంబులిచ్చి సంధ్యావళికం టే నంతరంగంబున 

[బేమ దళుకొత్త ఘేనోరు జఘనస్తన యగు నా తన్వంగిని 180 వర్షా 

యుత సమన్వితంగా, దన్ను వర్షోత్సన్న బాలకల్పునింగా. జింతించీ 
చరణంబులుం గడిగి శిరంబునం జల్లికొని కృతకృత్యుండ నై నె తినని 

పల్కి సర్వుఖో గంబులు నొసంగి శ్షీరోదమథన జాత కుండలంబు 

లమృత |వభామండనంబులై ప యవి, పాతాళ గర్భంబున దానవులు 
దాచిన యవి మోహిని కర్ణంబుల సంస్థావించి యప్ప డ ష్టోత్రర 

సహ్మనధ్యాతీఫల నిభ శుభ మౌ కికంబులో రచియించిన హారంబులు 

కంఠంబున వైచి వ్యజసంయతంబై న శుద్ధ జాంబూనద నిష్క 

సూ్తూతంబు హారాంతరంబునం గె సెసి కరంబులం బదియాలు మాణిక్య 

స్థావిత కంకణంబులు గీలించె. 'మూల్యవేదులై న నరులచేత నొండొండు 

నిష్మకోటియని 181విలువదెర మానూరు కేయూర నూవురంబు 
లొసంగి తారకాసుర సంగామవిఖీతి కాళికా కటి స్థలచ్యుత నానా 

128. 
129. 
180. 
181. 

తెలివియై తల్లి వూజింప 
డిగి 

"మ! 

వన్హాయత 

విలువ దేర నోనూర కేయూర 
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రత్న నూతంబు మలయాచలంబునంబడిన యది [గహించిన తమాయి 

యను దైత్యుండు మలయంబున నున్న వాని జయించి తెచ్చినది 

మోహానికి నొనంగె. _ హిరణ్యకసిపు భార్య లోకనుందరి శంపా 
సహ్మసంబు. దొలగించు సీమంత భూషణంబు వతి వెంట నేశుచో 

సము ద మధ్యుంబున వై చిన దత్సాగరంబు నిడు పరా కమంబునకు 

మెచ్చి యిచ్చె నది ధమ్మిల్లరేఖయందు సవరించె. అతి శుభ వస్త్రంబు 

లును, గంచుకంబులు నిడియె. సిద్ద హ స్తంబున దేవగిరి శిఖరంబున( 

(భావించిన దివ్య మాల్య దివ్య విలేపనంబులు సమర్పించె, దివ్యద్వివ 

విజయ సంపా ప్త కామవర్ధన దవ్యంబులు వతిపాదించె. అంత ష్మడ 

సాన్నంబులు భుబియింవంజేసి తన్మాతృహ సంబునం దానును భుజి 

యించి మధుర వాక్యంబుల నిట్లనియె. 2598 

రాజో క్తి 182నడ్రవ( దగునో 

రాజీవాసన కుమారి ! రంజిల్లి మహా 

తేజమున రాజులెల్లను 

బూజార్హులు గారె సకల భువనంబులకున్. ౨54 

రాజహిత మొనర్చు రమణి ! పట్టవుదేవి 1 

(పాతికూలవృ త్తి. బర(గి రాజు 

మనసురాని యింతి మనుజేశు( గొల్సిన 

జనుల కెల్ల కవీ దుష్ట చరితగాదె ? వల్ల్ 

ఆత్మేశ్వరునకు మోహంబుగా వర్తించు 

చం|దాన్యమీ(ద మత్సరము "సేయు 

నతివ చతుర్ధ శేం్యదావధిగత 18న ర్ర 

కంబుల( బడు బతి( గడవ నాడ( 

దప్ర త్మామ (ాష్ట్ర తలమున వేపించు 

నంతకుం డటుగాన నధిప కార్య 

భరణంబుచే నుండు భార్యకు. దగ నను 

కూలత( బతిహిత గుణము నెరవ 

182, 

188. 

184. 

N-16 

“డవదగనో 

దుష్ట్రశీల గాదె? 

“రకంబుల. బడు పతి గడువ నాడీ తప్త 
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కీనకేనియు స్వర్జ్హాక మెన(గి తళ యుండు 

స్ర్య గర్వంబు నుడిగి 16 సమిదబుది. 
ష ధి ధి 

(బాణవల్రభు నిష నపత్ని ( జూచు 
ఠ టై | 

నతికి నర్వేశలోకంబు సంభవించు. 

పతిహితముగ నవత్ని నవత్ని సేవ 

చేసి నిత్యంబు రంజింప! జేసెనేని 

యట్టి సాధ్విలలామకు నఖిలలోక 
పూజితంబై న వై కుంఠ పురి లభించు. 

ఇందునకు నొక యితిహాసంబు గలదు వినుము. 

(బాహ్మాణ వృతాంతము 

శాకల పురమున [బాహ్మణు, 

డేక దురాచారు. డతి విహీను(డు (వతకు 

ట్లాకు(డు వానికి నొక వే 

శ్యాకాంత లభించె నాత్మ హర్షంబొందన్. 

ఆ (బాహ్మణ[దోహు. డాదరింపక యున్న 

107 వేశ్య కారించిన వికలవృ తి( 

జెందక త ద్భార్య శీలనంవన్నయె 

యా యిరువురకు( దా ననుదినంబు 

పాదముల్లడుగు నభ్యంగన మొనరించు 

సంవాహన మొనర్చు సతతనియతి 

బహుకాల మీరీతి( బరిచర్య యునరింప 

నా వెళ్ళు వశ్యమోహకములై న 

యొాషధములు [పయోగింప నందు మీందయికికి 

దదురు పావక భక్షణో ద్ధతిని భార్య 

కాగహము చూపు నాగహం బంటినట్టు 

శాంతి యింతయు లేక దుర్చడత నతడు. 

185. 

186. 

1850. 

188. 

యుండు దీర ర్ట 
తం 

సమ్ద్ధ బుద్ధి (వాణవల్లభు 

వేళ్యం గారించిన 

దైల నిప్పావన భ దణోద్దతని భార్య 

N-16x 

256 

257 

వర్ 

259 

26() 
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నిరత శ్రీజితుడగునా 
ధరణీ దివిజాధమునకు దారుణత భగం 

ధరరోగం బుదయించెం 

బరివెదన నొందె వాడు వగలుకా రేయున్. 261 

సర్వస్వము గొని యాతని 

189దుర్విధునిం జేసి వేశ్య తొల(గి చనియె నా 

యుర్వీనురు భార్యామణి 

నిర్వేదనలెక వచ్చి నిలిచి భజించెన్. 262 

అప్పు డతండు చూచి లజ్ఞావనత మాననుండై యిట్టనియె. 269 

అతివా! నన్ను నన్నుగహింపు మిం వెళ్యామోహ విభాింతి దు 

ర్మతినై నే నవరాధముల్ నలివితిన్ రాజాన్య! సంపన్మద 

స్థితి గర్వించితి బేల నె, సతుల గాసింబెట్టి మూఢుండు వం 

డత. బాటింపుచు నుండు బంచదళ జన్మంబుల్ దురాచారు(డై. 264 

ఘన జనులు నింద సేయ6గ 

మొనసి దివాకీర్తి గేహమున( బుట్టుదునో 

వనితా జనతాఖిల పా 

పనితాంత నితాంత ఘోరపావము కతనన్ 965 

భవదీయ [(కోధాద్భుత 

పవి( దూలితి నన్ను. గావు పాపాత్ముని నో 

యువతీ నవతి వామయ 

భవతీక్ష శిలీముఖముల పాలై తిని(కన్, 266 

అని పల్కు విభుని. జూచి యాసాధ్వి యిట్టనియె. D6 

ఆత్మేశ! నీకు దైన్యము నొంద నేటికి 
లజ్జించనేల యుల్లమున నాకు( 

గోపంబు గలదె మత్కావదగ్దుండ నైతి 

ననుచు నాడితివి జన్మాంతరోరు 

189. దుర్విదునిం “జేసి 
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0కలుషకృత్యముల దుఃఖములు పారబ్ధంబు 

ల సంభవించు( దథ్యముగ నట్ట 
శా. 

యెటిీ(గి తద్దు,ఖంబునెల్టి సహించిన 

బురుషో త్రము(డు వాడై భూతలమున 

సీవు చేసిన పాపముల్ నీవె యనుభ 

వింపు చున్నా(డ వా యమవేదనలను 

స్వామి: కలనైన రోష విషాధవృత్తి 

యెజు(గనని భర్త నూరార్చి “యింతి యంత. 268 

జనక బంధుమిత్ర జన కనకము దెచ్చి 

యాత్మ భర్త కిచ్చి హరినిగాంగ( 

జిత వీధినుంచి సేవించి భావించి 

యువచరించి చాల నుజ్జగించి. 969 

మలమూ|తంబుల రోంతదీర్చి గుదసీమాభాగ సిర్యాసదు 

బల్లల ఘోర [కిమికోటి కూటము నఖ స్పర్శంబు నందార్చి క్ర 

న్నుల రేయుం బగలున్ నదానిదుర కున్కు_న్ లేక వేగించి యా 

లలనారత్నము సేవ చేసె. బతియుల్టం బుల్ల నీలం దమిన్. 270 

భర రోగ దుఃఖభరమున( ిబొగులంగ 

భువనమెల్ల( బొగులు పోల్కి- సాధ్వి 
తలంచి యంత కంత; దాతవ్యమానయె 

యంతరంగపీమ నపుడు గలి. థి] 

నిగ్గరో త్రములార : నిఖిల మాతృగణ వి 

తృగణములారా 1 సుధీరులార |; 

యారోగ్య మొన(గు( డ్రి యాత్మేశ్వరునకు నో 

చండిక; మ న్మాంసఖండ రక్త 

ధార లర్పించి యుద్దతమ త్ర మహిషంబు 

గావు వట్టించి యగమున నిర్ల 
లు టై 

లోప వాసములు పెకు్రూండెద రేయెల్ల 

సూచి కంటక సంచయా(0)చితమగు 

140. 

141. 

కలుష కృత్యములు దుఃఖములు 

యింతి యెంత 1492. బొగల౦గ 
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శయ్యవై( ిబండెద మధురసంబు( [గోల 

నాజ్యమే నొల్ల మెని క భ్యంజనం 

దడవ నిమ్మింతటి మనోరథంబు నాకు 

ననుచు న|దిజ( బూజించె ననుదినంబు. ల్రీ72 

అంత నతండు కొన్ని నాళ్ళకు రోగబాహుళ్య వెకల్యంబు నొంది |తికటు 

కషాయంబు (పదేశిని నిల్చిన దదంగుళి దంశనంబు 1*గావింవ. 

దతళ్లండంబునం భర్తవదనంబు జికిి న [సుక్క్టాక యతనితోంగూడ 

దుఃఖంబు లనుభవించి మురారి లోకంబునకు నె/౧ నది గావున. 

బతిహితం బొనరించుట పత్మివతలకు జన్మ వతంబు. 278 

అని వల్లు తనయుని నక్కు_న( జేర్చి సం 

ధ్యావశి యతని శిరొంతరము నృ 

శించి యా[ఘాణంబు చేసి నీ పల్కిన 

వచనం బొనర్చెద వన్నె మెజయ 

నీర్ష్యతో( బాసి మోహిని భోజన ముఖ్య 

సకలోవచారముల్ సంఘటింతు 

నిన్ను నొక్క-(నిగని నేడు నూర్వురు పృత 

కుల? గాంచినట్టనె ఎలయ! గలిగె 

బహునియమ బహునిర్ణర బహుమహీశు 

పర్వసేవా విధాన సంపత్తి మహిమ 

గంటి నిను( బు[తుగా( దమ్మికంటి వేల్పు 

వంటి సాత్విక రత్నంబు '్గెంటులేక . 274 

కోకానుతాపకారకు 

లై కనువస్హైడు కుమారు లట నూర్వురు దు 
షాకులు పుకైడు కంటె: ద 
దేక కుమారుండె లోకమేల(గ( జాలున్, 275 

148. 

144. 

145. 

బండదను మధురసంబు 

గావించి తత్గండం౦దు 

గెంటి లేక 
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తే.గీ. సకల లోకోపరి (వదేశమున నున్న 

దాన నీ సద్దుణన్ఫూ ర్తి దనయ మాన్య 

ధన్య రాజావరోధి మూర్ధన్య నైతి 

నూతనముగ ఫలించి నా నోములెల్ల. 276 

దృ్భపారి జనంబు కలగి తిరిగిరి తనయా! 277 

ననఘా ! పాపాత్ము( డెంచ నాత(డు గాండే? 978 

అని నూపకారజనంబు నిక్షించిన యంత ష[డసాన్నామృతాన్న 

భాండంబులు ముందర నిడునంత. 279 

అమృతాహారము కందమూలములు నూపావూవ హయ్యంగ వీ 

నములుం జ్మితఫలోత్స రంబు వరమాన్నంబుకా 1రసాంచద్వి శే 

షము మాంగళ్యముం దేనె తిమ్మనము పచ్చళ్టాదిగా. గల్లు భో 
జ్యము వడ్డించె నకించిదంచిత విలానశ్రిలు దైవార( గన్: 280 

వృంత మొకవింత నంతంత వీవ( దొణంగె. 981 

దూరంబున ధర్మాంగదుండు వింఛభపు టాలవట్టంబున విసరి భోజనా 

నంతరంబునం దాంబూలంబు మడిచి యిచ్చుచు నుండ సంధ్యావళి 

చందనం బలంది నవ్వుచు, నీవ ధర్మాంగదునకు జననివి కాకున్న సి 

విట్ల్టు "సేవింప నెన్న (డుం గ కొనిన దానంగాన నినం జూచి ధర్మాంగదుం 

డిట్టనియె. 252 

రక్, న వ్రద్వీప విభుండవై 

సపాళశ్వ ఏ నిభుండవై యశన్స్ఫూర్తినుధీ 

రాపతయె వదిల 
—= = ధెణి 

కు తనయు(డు పుట్టిన జననీ 

జనకుల కాహ్తాదక రణ సౌభాగ్య కళా 

ఘనశ క్రి చూపకుండిెన 

వ. 

మ, 

తే.గీ. 1*"పాన భాజన వేష్టిత చర్మ పాత 

తలమున విరించి నందన తా భుజింవ 

సాతకుంభాసనమున నా సాధ్వి తాళ 

వ. 

146, రసావళ్టిశేవము మచ్చండియు దేనె 

147, పాన భాజన చేషిత 
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తే.గీ. ధనదు గర్భంబునందు సీ తరళనేత 

వత్సర[తయంబు వహించి వాసిం/గనియె 

సాధ్వి : భవదియ పూర్ణ్జపసాద మహిమ 

వన్నె మెజయంగ నేనింత వా.డనైతి. 2698 

తే.గీ. ఇందుముఖి : నాకు జనయి్యితు అెందటేని 

కలినం గల్లనిమ్ము లోకములు మెచ్చ 

సాధ్వి యీ కాంత నిజఘన స్తన్య పాన 

మహిమ: బోషించె న న్ననమాన వృతి. 284 

తే గీ. జనని 149 ప్రసవైక వేదన జాలి(జెందె 

నన్ను నొక్ష_నిం గాంచి యెన్నంగ( దనువు 

శిధిల బంధంబుగాల గానిల్లె నాకు 

నా బుణము(దీర్భ మటి యుపాయంబు లేదు. 985 

క. జననీ జనాంకతలమున 

దిన దిన పరివృద్ధి( జెరి(గితి న్నాకంటెన్ 

ఘను( డెవ్వం డిను( డెవ్వం 

డనఘుం డెవ్వ(డు తలంప నంబుజవదనా. 286 

పీ, జాలకుమారిక భ ర్భృసౌఖ్యం బెలిం 

గని యట్ల జననియంకంబు నందు 

మహిమ నుండక కాని మాతృసౌఖ్యము( గన 

డిట్లు మాతా వితృ పేతు. డొకండు 

కలుగ(డు జగతి నొక్ష్తట లీలం దల్రియం 

కమునందు! 1*49బెరి/[గిన కొమరుండతుల 

దర్పు(డై శంభు మసక చం దకళ.( గరం 

బున (బట్టి తివియంగ భుజబలంబు 

తే.గీ. గలిగి తమకించు జనని యొకర్తు వనువ 
150 జ్రనక్ర హినతనున్న. దజ్జను(డు జగము 

లన్నియు హరింప దలచు ₹ార్యముననట్టి 

పటిమగాదె [పనూస్త న్య పానశ క్రి, 287 

148. పనవై క వేదగ( జాలి ఇంచె 

149. చెరిగిళ్ యతండు సారదర్చు(డై. 

150, జంక హీనత నున్నత జజను(డు 
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నను నంధ్యావళి గర్భం 

బున దాల్సిననేమి స్కు( బుతుండ నేత 

జ్ఞననికి మీకు విశేషము 

మనసున వాక్తున( [(గియా[కమమునం గలదే? 2865 

అని తనయుండు వలుక విన్మయాన్వితయై మోహిని ధర్మజ్ఞుండగు సీ 

వినయశీలుని యెడ విరుద్ధాచర ణంబు "సేయ ధర్మంబె? వితృకుశూ (ష) 

ణఅంబునం దిట్టివా( డెంచునుంగలుగం డితండువుతుండై యేను జననియె 

యెట్టు (చ నోహక్రృత్యంబు(గావింతునని చింతించి తనయునిం బిలిచి రాజు 

రావింవు మతనింబాసి నిమేషంబు నోర్వననిన శీ ఘంబున నేంగి చెప్పిన 

రాజు సంధ్యావ? సదనంబునకు నేతెంచి. 289 

హావవిలాన విభమ సమనింత యౌవన లీలదేవి నం 

ధారవళి మెల్ల మెల్లనె సమంచ చదురళ్శిర వీజనంబుచే 

వీవ ననెక "క1భ్రో గములు వెల్దువలై 'పనుపొంద. దాను పై( 

గెవల మన్మథాస్త్రముల. గిన్న రకంఠి మెలంగు నంతటన్. 290 

రాజు పొడకట్టిన దిగ్గనలెచి పర్యంకంబున నంకంబున నిడుకొని 

రా జ్యథా రచ్చ నెట్టు వ ర్రింపుచున్న వాడవు ? విశ్వవిశ్వంథభరాభర ణం 

బైన పుతరత్నంబు గలుగ చెటికిం గాయక్షైళంబు గుణాధికుండై న తన 

యునియందు రాజ్యంబు నిలుపక కష్టకృత్యంబునం దిరుగువా(డు 

మహాపాతకుండుగా(డా ? కేవల ఫలభో కలె విషయాన క్ర చితులగు 

వారు పుత్ర వీయ [థభాతృమంతి భృత్య నుహృజ్జనంబులు దక్షులు 

గలిగిరెని వారియందేని బలవద్వీరులయందేని భారంబు నిల్పి యనుభ 
వింపుదురు. వ్యాధిగస్తుండగు దుర్చలుండు [వ్రియభోగంబులు విడిచి 

నట్టుండితివి. నీతో నాకు( బయోజనంబేమి ? ఆఅ|పయోజనంబుగా 

మందరంబున నుండి యేల తెచ్చి తీవి ? ఎను విషభోజ్య నయ్యెద; 

యౌవనో వేతయగు స్యభార్యను దుర్మతియె యవ్వ! డంగీకరింప(డొ 

వాడు దుర్చుద్ధియగు, నతనికి నది యెట్లు వీయురాలయ్యెడు. భార్య 

విడనాడిన జనులు చేసిన దాన ధర్మంబులు చెడు. ధనంబులు చెడు. 
రాజ్య వై భచంబులు చెడు. అనధీతంబై న [శుతంబు మానినయట్ట, అల 

నులచేత విద్య దొరకనియట్ట, భార్య 'యా|శిత వతంబులచేత లభించని 

యట్టి, యనుష్టాతకు దోవంబుద్భవించని యట, యభక్తులకుం దియుం 

డులేని యట్టి, యజ్ఞానులకు మోతంబు" పావించని యట్ట, యత్యాగు 

151 భోగముల వెల్లువలై 
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లకు యశంబు దొరకనియట్ట, యనుద్యోగికి నుఖంబు చేకూణని యట్ల, 

యభార్యునకు సంతతి జనింవని యట్ట, యనశక్యునకు( బృథివీపాల 

నంబు నంభవింవని యట్ట, యగజునకు నంగరంబు జయింప సామ 

ర్థ్యంబు పుట్టనియట్ట, యనగ్ని కి మృష్టాన్న ంబు సిద్ధింపని యట్ట, రిపు 

నకు. [బియోక్తు లుదయించని యట, య (వళ్నునకు నెబుంగంబడని 

యట్ల, యగమనునకు నడువ శ క్రి లేనియట్ట జాగరవంతునకు 

భయంబు గనివించని యట్ట, యటుగాన నన్ను ధర్మాంగదు గృహం 

బున విడిచి రాజ్య సుఖంబు. గోరెద విట్టుచితంబే యని కన్నుల 

బెళ(కు, మేని తళుకు, సిగుకళుకు దొలకం బుత నన్ని ధానంబున 

గుణ నిధానంబన నున్న మోహినింజూచి యిట్లనియె. 291 

అలనా | నేనధికారకృత్యమున నాలస్యంబు( గావింవ ని 

నుల మార్గశమ నిద జెందితి దరి దుండర్గ వుంజంబు( దో 
అవి a థి 

వల వీక్షించిన యట్ట ధర్మగుణ భవ్య శీల ధర్మాంగదుం 

డలఘుం డెట్లు నొనర్చె నర్చనలు నీకానందమై యుండెనే. ౨92 

అనిన మోహిని యిట్టనియె 299 

ఆత్మే శ యంతఃపవురాంగనల్ నన్నుద్వ 

హించిన మొదలు ననేక కామ 

భోగ నిరాశలై పొగులుచు నున్నవా 

1లలిద్దింక్ర' నూరార్పు మాతేరితముల 

వరరూపలావణ్యవతులై న జ్యేష్టభా 

ర్యల శిరంబున, దియమెన దా 

మృత్యువుగా నిల్పి మెజయించు వానివె 

ననుర క్రిగలదె తదంగనలకు 

నటి కాంతలచెత( బంచా స్త్ర కేళి 
అ 

గలదె యనుకూల సాధ్యులుగలుగ నాకు 

నగునె కల్యాణలక్ష్మి నన్నట్టి సాధ్వు 

లా[గహించిన నేరీతి నగుదు నొక్కొ. 294 

162, రింకనుల్లార్పు హితో క్రి రతుల 
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150 ఆసంధ్యావళి మేటిసాధిం మృదు వాక్యార ంభ సంరంభయొ 

సీస సౌభాగ్య కళాధనంబగు భవత్స్న్నప హంబున న్నన్ను( (బే 

మాస క్రిం రంగించి ష్మడ 1 సరసాభ్యాపంబుగా భోజనం 

వీ సాక్కింతయు లెక తానానంగె సౌహిత్యంబు చోద్యంబుగన్. 295 

రక్శ్రరుు లిటువంటి వారలు 

వరసుందరు అెందటేని వల్లభ ' నీమం 

దిరమున( గలుగ దత్సద 

పరాగకణతుల్యగరిమ( బర6ంగంగ నేలా? 296 

అనిన సంధ్యావళియును బు|తుండును దగ్గర నుండ మోహిని వచనం 

బులువిని రాజు లజ్ఞ్జనూరకయున్న నింగితజ్ఞాడగు ధర్మాంగదుండు 

తదవన్థ నెజింగి సంధ్యావళీ ముఖ్యజననులం బిలిచి కృతాంజలియై 

మోహినీ రహః, కీడారంభపరుండై రాజు మోహించి యున్న వా(డు. 

మీరు నను గహింవుండని పల్కిన వార లిట్టనిరి. 297 

ఈగతి నెవ్య రు పల్లుదు 

రీగతి నెవ్య కట నడతు రిది చోద్యము పు 

తా! గురుభక్తి, పరుండవు 

(పాగల్భ్యము నెరవి యిట్లు పలుకందగునే ? 298 

ఆత్మ మాంసము( దానెయట చవిగొను నవ్వ. 

డనలంబు( గరమున నాను నెవ్వ( 

డత్యు[గ విషము భోగ్యంబుగా( గొను నెవ్వ 

డసిచెత6 దనతల నడచు నెవ్వ( 

డనుపమశిల( గట్టుకొని సాగరంవీదు 

నెవ్వండు. “56పులినొట నెన(గు నెవ్వం . 

డిభవైరి సట లూడ్చ నిచ్చమైకొను నెవ్య( 

డతి గీితఖడ్షధారా గసీమ( 

1క్లె. 

. 1584, 

155. 

156. 

167. 

( సంధ్యావళి వంటి సాధ్వి మృదువాక్యారంభ నరంభ యె యో సాథాగ్య 

కళా ధగంబుగు భవ శేష వాంబు 

ర సాభ్యు క్రంబుగా 

తరుణీ; యిటువంటివారలు 

పులినోర నెనంగు 

సీతఖడ్ల్గ 
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తే గీ. జిందు లాడెడు నెవ్వండు సీరివహించి 

తే, గీ, 

లే, గీ, 

సవతితో( బాణనాథు(డశ్రాంత గోవి 

నలువ నేకాంత యేకాంత నదనసీమ 

నిలిచి చూడంగ నోవు నో నృవపకుమార : 

251 

299 

అదియునుం గాక నర్వదుఃఖంబులకు నిదియ దుఃఖతరంబని పల్కిన 

ధర్మాంగదుం డిటనియె. 
(త) 

కలుషశీలత వాజ్మనః కాయకర్మ 

హితము సేయక తం|డికి నెగ్గానర్చు 

నెవ్య( డాతండు నా శతు డెంచ వధ్యు. 

డరయ సంధ్యావళశీసతి యెననేమి ఇ 

అందతిలో నీ మోహిని 

మందరనగసీమనుండి మనుజేశ నుఖా 

నందకర వయ నీలత.( 

జెందినయడి గాన హితము సేయ(గ వలయున్. 

అనిన. బుృుతునిమాట లాలించి జనను లం 

దును లాలించి గదద మనోహ 

రోక్తుల నీమాట యోగ్యంబు న్యాయసం 

యుత మవశ్యము(జేయ యుక్త మనఘ : 
కించిదనం బొనంగి భవదురుండును 

థి a 

మోహినీ కెళిం (గమ్ముకొను( గాత 

అఖిల భోగంబులు ననుభవించి మనంబు 

దృవ్రి( జందినయది తెలియనేల 

వాసికెక్కి. ద్వితీయ వివాహమునకు 
గూడి (పథమ పరిణయ ద్విగుణధనంబు 

లోలి సేయంగ. దగుం గాకయున్న జ్యేష్ట 

భార్య కొ భర్త బుణికు(డై పర(గియుండు. 

పుతేచ్చ నన్యనీరజ 
న్మేతం బరిణయమునంద నెక్కొ_ని కరుణా 
పాతంబగు జ్యష్టకు ధన 

మతత్యులు మెచ్చ ద్విగుణ మర్చింప( దగున్. 

800 

901 

శీ02 

208 

804 
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అనిన విని వహృష్టాంతరంగుండై ధర్మాంగదుండు, 05 

ఒక్కొక్క యింతికి నొక్కాక్కా కోటి పౌ 

మశలాకిక లును [గామములు వేయు 

నశ్వతరియు క్ర హోరికాంచనమాలి 

రథము లెన్మిది సహ।|ననవదాని 
కా నదీరత్నముల్ ఘనఘృత కుంఖాయు 

తము తె లకుంభాయుతము నజావి 

కము 155 లసంథ్యాక ముల్ సమవ జ రత్నాష్ట 

కంబు మాణిక్య సంఘములు తాచు 

159ళ్రూషణంబులు నమలినాశేష భూరి 

హారములు చందనంబు కర్పూరములును 

180౫ నక పాతలు మణి పాతకములు గోటి 

కనక కుంభాష్టశ తము లుత్క్హంఠ నిచ్చె. ౨06 

మజీయుం గరేణువులు వింశతియు వింశతియు, నుష్ట్రంబులు lel go 

బును శతంబును, శివికాదండ ంబులు వేయును, జామరంబులు వేయును 

సవిశేషంబుగా నొసంగి (ప్రదక్షిణం బొనర్చి (మొక్కి- మోహినీ మోహ 

వారిధిం దేలియాడుమని మీర లను[గహింవుండ న. బు[త వాక్యంబు 

విని రాజేం|దా! విదేహతనయతో రఘువీరుండునుం బోలె మోహినితో 

విహరింప మీ మోహిని కుళ కెతుపు తి మాకుం జెలియ లిర్ష్య యేమియు 

లే దీపు తుండు బోధింప మా హృదయంబులు గరంగిన యవి. యని 

విన్నవించిన రాజు (వ్రహర్షంబునొంది ధర్మాంగదుం జూచి యిట్టనియె. 

807 

నవవ పరీత భూవలయ - మెశర్యంబుతో నేలు మ 

సవ్మ|తాణము దుష్ట శిక్షణంము శార్యస్పూర్తి రి చేంజేసి భూ, 

గల్ గొల విష్ణ వానర పరిమళ్ణ (వతాచార స సం 

పావ్రి విం ధర్మము నిల్పుమీ సుకృత సారజ్ఞుల్ పళంసింవ(గన్, 808 

ఎల్లప్పుడు నీవ దేశంబులు దిరుగు దానంబు' వదలక కౌటిల్యంబు 

లెటింగి లోకోత్త ష్టంబైన యాచారం బెయ్యది యదియ కావింపుచు 

= లసంఖ్యాతముల్ 

= భూషణంబులు యామలిక క్యామభూరి 

. గనక పా్యతమణీ పా[తకములు 

, శతం బున శతంబును 



రాజులకు విశ్వాసం బన్నియడల వలయుం గావున గోశాగార పరిజ్ఞా 

నంబు సేయుచు నుండుము. నీవు సుతుండవైన కతన నాకు స 

జగన్మోహిని యెన మోహినితోడ విహరింప బునర్యావన పావ్రి 

౭ 

తే. గీ. 

యయ్యెడు. మనుష్య లోకంబున వృద్ధునకు సురతానురాగంబు 

గలుగుట హాస్యకరంబు. మేను జీర్ణంబయ్యె. శిరోరుహంబుల( బలి 

తంబు బొడ మె. జీర్గుండ నైన నీచే నజీర్జుండనై భోగంబు లనుభవించెద. 

నే వీకాంత నాకాంతంబు విడిచి నాకాంతయె వచ్చుటంజేసి భవద్భాహు 

గుప్తుండనై 'కకోబర్తి నిర్ణ ర దివ్యనదీ తటంబుల విహదింతు నీవురంధ్రి 

మ(త్స్పాణంబు. దివ్యకాంత. ఏ తన్నిమి త్తంబుగా దేవతలు ఖేదంబు 

నొందుచుంజనిరి. దీని నంరక్షింపవలయు ననిన తం|డి వాక్యంబులు 

విని యువచారంబులు గావింవ నాజ్ఞూనువర్తుల నియోగించి రాజ్య 

భారంబు వహింపుచుండె నంత. 909 

ఈరీతి ధర్మాంగ దేం|దుండు పాలింవ( 

బాప బుద్ధులు లభింవరు జగముల( 

బుష్పఫలవిహీన భూరుహంబులు లేవు 

శాలి రహిత మహీస్థలము లేదు 

సకలా ర్తి హర పాపశమన కీతారన 

దుగ్ధఘృతంబు లద్భుత ముగా(గ( 

వీదుకని మొదవుల కదువు లెవ్వియులేవు 
కల(గి దురుక భాషలు వచింపు 

నంగనలు లేరు దుర్భృత్తులై న యట్టి 

తనయులును లేరు పితృ నృహస్థాయిని యగు 

కన్యయును లేదు విపోక్తి కలిత భవ్య 
కార్యములు సేయని మనుష్య గణములేదు. వ్1ే0 

మజీయు హరివాసరంబున నెవ్వరు భుజియింపరు వారికి సంపదలు 

168 భ్రోగదానంబులు వ్యవధానంబు నొందవు. నదులు నిదాఘంబున 

కోషంబు నొందునట్టు శీణత నొందవు. వర్షాగమ దూర్వాంకురంబులుం 

బోలె నక్షయంబులగు (నన్యనంవద లొంది) దను భయంబులు లేక 

162, 

188. 

బరనిర్ల్షర 
పా"్యయు 

భోగచదానంబుల వ్యచానంబు నొందవు. 
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(యందజును) గృహంబుల సత్య ధర్మవరులైే యఖిల భోగంబులు 

ననుభవింపుదురు. భూమి దున్నక పండు. శిశువులకు జనుబాల పుష్టి 

గలదు. త్రీలు భర్తృ భోగ కలిత లగుదురు. స్వరాష్ట్ర గు విని 

రాజులు హర్షంబు నొందుదురు. 1రకనేనువులు గోవకులు గాయక 

స్వేచ్చా సంచారంబు చేసి వత్సవియలై పాలు గురియుచు 166నిల 

(య)ంబులకు వచ్చు నిట్లు రామ రాజ్య (పకారంబున నుండు నంత. 

- 911 

రుక్మాంగదుడు మోహినితో సుఖించుట 

ఇది దిన మిది రే యిది క్షణ 

మిది జామిది పక్షమనుచు నెజు(గక భోగా 

స్పదమగు వదమన నా విభు( 

16డ్రైదమాడి నుభోగ భోగ మెనయగ ోరమించెన్. §్ర12 

ఆ రామామణితో రమించి రవివంశాధీశు' డత్యంత తే 

జోరమ్యత్య దృఢత్వసత్వ బహు వస్తుత్వంబులన్ శుక్టప 

కూరూఢ దింజరా జు వోలె నుదయంబందెన్ వధూనృత గీ 

తారంభంబులు గాంచి తద్వనిత యాస్యన్ఫూర్తి పీకింపుచున్. 81కి 

వరకుంధి కుంభ వీనాం 

తర నీరంధాతి వృత్త !®ితత్కు.చము లురోం 
తరమున రాయుచు ధరణీ 

ధర వల్లభు. డమితమోహ తత్పరు(డయ్యెన్. 814 

ఆరోమరేఖ యాసొగ 

సా రుచిర నితంబబింబ మా యొయ్యారం 

బౌరా!: రాజీవభవుం 

డేరీతిం జేనెనో సమ్ద్రత దీనిన్. 815 

164. కలితు లగుదురు. 

165. - ఛేనువుల. 

166. నిలంబులకు వచ్రుచు నిట్లు 

167. డిదమాది నుభోగ,. 

168. రచించెన్. 

169. తత్కుచములు దొంతరమున 



గీ, 
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కరికరాకార రేఖకు బిరుదు గట్టిన యవి యూరువులు, విజిత శరధి 
సంఘలు జంఘలు, శృంగార రస (పగల్భంబు గుల్భంబు, సి యింతి 

గలుగ నె నింద్రాదుల కంటెం గృతార్జుండనై తి నని హర్షించి యిది 
వె(డిన ధర్మాంగదుండు దక్కం 'బాణంబేని యిత్తు ననుచు మెచ్చి 

యష్టవర్షోపభోగ సంలద్ది వర్తించునంత. 816 

తొమ్మిదవయెట ధర్మాంగదుండు మలయ 

పర్వతో త్రమమున 1/0మహా బలపరా[క 

మాఢ్యుల ఘనుల (భువన) విఖ్యాత బలుల 

గెలిచె నేవురు విద్యాధరుల రణమున. 817 

అప్పన దెచ్చె విద్యాధరుల జయించి 

మణులేను నిజశకి, మహిమ నొకటి 

హాటకమయ లక్షకోటి (పదంబగు 

నొకటి సహన శతోత,మ 171పట 

దాయకం బొక్కటి తారుణ్య సంపద్వి 

ధాయక నవసుధాధార లొలుకు 

నొకటి కహ ప్రధానోత్క_ట ధాన్య సా 

ధనమయి కీరి ని దనరు నొకటి 

వ్యోమగమనంబు నొందించు నౌరవు మెజయ 

నట్టి మణిరాజములు దెచ్చి యధిక శౌర్య 

ధనులు విద్యాధరాగణుల్ దారు నశు 

పూర్ణ నేతాంతలై తదంభోజ ముఖులు. 518 

వెంటరా ధర్మాంగదుండు రుక్మాంగద శ్నితీశు పదంబుల వై వాలి ఏర 

యేవురు విద్యాధరులు మలయాచలంబున వీరి జయించితి ఏక్షింపు 

మెతద్భార్యలు నెరం|ధులయి యీ మణులచే మోహినీకాంత నలంక 

రింతురు. సర్వకామ (పదంబులై పునర్యావన దాయకంబులై యుండు 

నీమణులు దాల్చిన జీర్ణవంతు లేని లావణ్యవంతు అగుదురు. ఈ 

మణులు “వశళిపలిత నాళకంబులు: వస్త్రహర్మ్య నువర్ణాది చింతిత 

170. 

1T1. 

172, 

178. 

మవోబల పరా[క-వి। కమాఢ్యులఘనుల విఖ్యాతబలుల. 

వటు 

గృహ పధానోత్యటం జె ధాన్య-సాధనంబై కీర్మి( దనరు 
వళితులిత నాళకంబులు. 
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విది మూలందులు. చింతామణులే కాని యితర మణులు గావు. 

గంధర్వులు నేనును ముప్పది దినంబులు రణంబటొనర్చి సీ తేజంబున 

జయించి యప్పన గొంటి. ఏను సము దంబు (పవెశించి సము ద 

గర్భంబున నొక యే(డు వ ర్తించితి. నాగ శతావృతమైన భోగవతి 

నిర్దించి యయుత నాగకన్యలం గొనివచ్చితి. ఫణిఫణా రత్నంబులు 

దెచ్చితి నచ్చట దానవ మందిరంబున కే6గి యెనిమిది వెవుర దానవీ 

కన్యక ల నాహరించితి. శతకోటి రత్నంబులు దీపార్థంబుగా నాపా 

దించితి. యుష్మత్పరాాకమ పాలితుండనై రసాతలస్థితంబగు వారుణ 

లోకంబు చొచ్చి వరుణుం గాంచి [బతుకవలనెద వేని మా తండి 

యాజ్ఞం దిరుగు మనంగ నలిగి యుద్దసన్నద్ధుండై యొక వత్సరంబు 

పోర. అతని నారాయణాస్త్రంబునం దూలించిన సమీరవేగంబులై 

విజితచం[ద పభాభోగంబులై యుక్కొా_క కర్ణంబు శ్యామంబై తృణ 

తోయంబులు లేక (బతుకు తురంగాయుతంబును బుష్యారానుజయైన 

[తిలోకసుందరియగు నొక కన్యను భార్యార్థంబుగా సమర్పించె. ఇచ్చ 

వలసిన యవి యంగీకరింపుడు. పుతార్జిత వితంబు (గాహ్యంబు. 

శంక వలవదు. వ్యయంబు సేయుము. తం|డియెడ సీ ధనంబు నే 

నార్జించి తినని గర్వంబున నాడికొను వుతుం డా భూతసంప్టవంబుగా 

నరకం బనుభవించు. కుఠారంబునుం బల. బితధీనుండగు కుమారుం 

డిచ్చెనని తం డియు ననుకొనం దగదు. 819 

తండి శౌర్యంబున( దనయుండు సర్వ్యంబు 

ఓ*నార్జించు పట్టున నతని మహిమ 

175 రాత పన్నించు నుత)_ట తృణ [వాతంబు 

పవన వూరిత చర్మ భస్రజలము 
దరియింప( జేయు నూత [పోతయగు దారు 

మయయోష దిరుగు సమగ శక్రి 

176నటు గానం భితృశ క్రి యందు రా తనయని 

సీ. 

తేజోబలంబులు దెలిసి చూచి 

174. నార్జీంచు వట్టన యతని మహిమ 

175. ధాత బణంచు నుత్కట 

1786. నటుగాన పితృళ క్రి 
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తే.గీ, యట్టగుట సీ జలాధీశ్యరా[గ వుతి( 

గాంచి కరుణించి ని యిచ్చు గలిగినట్ర 

యిమ్ము పంకజ సంభవ హితకుమారి 

కగదాసిగ మన్నించి యవనినాథ. 920 

వ, అనిన విని మాంధాత యిట్రనీయె. విజ] 

తే.గీ. కొడుకు మాటలు విని రాజ కుంజరుండు 

మోహినియు నేమి తలంచిరి మునివరణ్య 

చితతర మైన యౌ కథానూత మెల్ల 

సీ ముఖంబున విన బుద్ధి నేండు ఫౌడమె. ల్రిలిల 

వ. అనిన వసిష్టుం డిట్టనియె. “ : వై£ల 

ధర్మాంగదుని వివాహము 

శ్రా ఆనీతాద్భుత వుతనంపదలు నెయ్యంబంది పీక్షించి ని 

త్యానందంబు వహించి భూవిభు(డు శౌర్య స్పూర్తి సత్కీ- ర్తి ల 

శీ నితోన్న తి ధాాతి నాజ్ఞ్ఞ నడివించెకా వీండు సత్పు తుండ 

న్యూనజ్ఞాన నిధాన మాఢ్యతరు( డర్లుండంచు నూహింవుచున్. లి24 

క. అసమకళ నుదిన నుముహూ 

ర్రను సువిధు నక్షత తిధుల ధరణిపులెంచన్ 

స్వను నుతునకు వివాహము సే 

య సువి పుల బిలిచి ధన్యు(డై పూజించెన్, ప2ి5్ 

వ. పూజించి గోనిష్య. నహ్మనంబు లొక్కొాక్కని కిచ్చి యనిచి 
నిజ పురోహితునిం జూచి యిట్లనియె. ౨26 

గీ. యావనోపేతుండగు వు[తు నాత్మజనకు( 

డర్ధ మబ్బియును వివాహ మాచరింవ 

కున్న నాత( డగమ్యమె యున్న దుర్ని 

రయముల వసింపుచుండు యుగాయుతంబు. వబ 

వ. అది గావున బాల్యంబుననే వివాహంబు సేయుట పితృకృత్యంబు 

సుతుని నిర్వహించుట తన్ను నిర్వహించుకొనుట. నుతుండు కృత 

177. సుముహూ ర్తసుండును నతత సుతిథుల 

N-17 
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వివాహుండై న( దండి 'గేకృతార్థండగుట( బు తుండు గుణవంతుండేని 

వివాహంబు సేయవలయు ననం దద్వచనంబులు విని పురోహితుండు 

హర్షించి 19 సంకేతంబు లిచ్చామాతంబునం బొడమక గురువాక్యం 

బునం దాటకయున్ఫ ధర్మాంగదునకు వరుణాత్మజా పూర్వుకంబుగా 

నాగకన్యకల వివాహంబు చేసిన, మొదల( దం|డికి (మొక్కి యంత 

మోహినికి( గేలుమోడ్చి తదనంతరంబ సంధ్యావళి చరణంబుల కెర(గి 

నగుచు నిట్టనియె. పీ25 

గురు వచనంబుచేత మయికొంటి. బరి గహ సత్సరి (గ్రహం 

బురుతర 'కిిభ క్రియుం గురు హితో కియు మామక వ. ని 

ర్భరతర దార నం; [గహ నిరంతర భోగములేల నా నాకు ద 

దురు పద సేవయే సుకృత గుచ్చము నాకము నాకు న §29 

మనము గురు శు[శూష సేయందగు నన సంధ్యావళి యిట్టనియె. 880 

అనఘా : సంతత భోగ భాగ్య బల డీర్ణాయుస్సమేతుండవై 

జనకాను (గ్రహశళ క్రి కి నివు గలుగన్ నర్వుంనహన్ శక్తి త్రి 

జన మూర్ధన్యత ధన్యతన్ వెలసితిన్ వలన్ సపత్నీ సతుల్ 

నను మన్నించగ మంటి సీ మహిమ నానావై భవ స్ఫూర్తులన్, వైవి] 

అని శిరంబు మూర్షొని యనిచిన నితర "క! జనయి[తుల నట్టనె పూజించి 

రాజ్యపాలనంబు సేయుచు నే దేశంబునందు నే (పయోజనంబు నందు 

నేమరక వ ర్రించె. సర్వకార్య జాగరూక సిర్వాహుండై నిలిచె, 

హస్స్యశ్యరథ వదాతి పోషణంబు గావించె, దుర్గ సంరక్షణం బొన 

రించె. తులా మానంబులు నెలనెలకు శోధించె. పౌరజన గృహ 

కృతకంబు పరిశీలించె. ఎచ్చట స్తనంధయుండు స్తన్యపానంబు లేక 

రోదనంబు! గావించు, నెచ్చట శ్వ శూజనావమానంబు నొంది వధూ 

జనంబు దుఃఖించు, నెచ్చట సమర్థుండై తనయుండు గణన సేయక 

యుండు, నెచ్చట వర్ణసంకరం బగు, నెచ్చట గూడ విభవులె లోకులు 

వ ర్రింతు, రెచ్చట భ్ రృృమతియైన యింతి కంచుక రహితయె యిల్లు 

వెడలి తిరుగు నెచ్చట సకెశయై విశ్వన్త గనంబడు, నెచ్చట నకేశ 

178, 
178, 

180. 
181, 

కృ ఆార్జుండ గుట, పుతుండు 

నం కేతంబు లై యిచ్నామాతంబునం బెడమక 

భకియే గురు హితోక్తియె మామక జీవనఎబు 

జన యిత్వల 

N—17x 
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యగుచు( బుణ్యపురం (థి రాణించు, నెచ్చట (వతి కోధియె యుండు, 

నెచ్చఓ నారణ్యకుండు నగరా శయుండగు, నెచ్చట ధనికుండై లోభి 

యగు, నెచ్చట నిర్ణయుండు వసించు, నెచ్చట గోపాలుండు పురాంతర 

వర్తియగు, నెచ్చట బుత్విజుండు సశాస్తుండు గాడు, ఎచ్చట దేశి 

కాగణియగు గురుండు లే(డు, ఎచ్చట దాలిశుండు వసించు, నెచ్చట 

ల్రోహవి క్రయం బొనరింతు రెచ్చట సలి వికయంబు సేయుదు, రెచ్చట 

నీలవస్త్ర నిషేవణంబు గావింతు, రచ్చట మద్యపానంబు వాటింతు, 

రెచ్చట వృథామాంన భోజనులగుదు, రెచ్చట కి2సంకళ్ల త పరిత్యాగులు 

నిల్లు, రెచ్చట నకల సుర సంపూజ్యుండగు విష్ణుదేవుని విడిచి యన్య 

దేవతా శిభజనంబు సేయుదు, రచ్చట నచ్చట వితర్కి_ంచి, వా(డన్మ 

దీయుండు గాడని శిక్షింపుచున్న వాడని వసిష్టుండు మాంధాత 

కిటనియె. వివ 
రా 

ఇట్లు ధర్మాంగదుం డిల యేల నేనరు( 

,డెన ధర్మము సేయు ననుఖిలేండు 

సంతాన హీను(డై జను(డుద్భవించ (డు 

వెకుంఠ నగరాధి వాసిగాని 

వా(డు మృగ్యుండగు వనుధాజనంబులు 

తుష్షి పుష్షి దయెక దృష్షియు( దగి 

వ ర్తింతు రతి తృప్తి వత్సలు చెలరేగ 

ఘట దౌగ్గులౌ నాల కదుపు వితుకు( 

బూర్జమైయున్న (పతి భూజములకు సీమ 

మద పటలంబులం దనిశంబు దోణ 

మాత మధు రసధారలు చిత లీల 

1కికీగీలు కొను బండు దున్నక కత తలము. లైిల9 

'కకక్షుతయుగ ధర్మంబు |క్రిందు( గావించు త 

తా ద్వాపరయుగ మధ్య సమయమున 
గగన మార్గము ఘనాఘన లీల బొరయ ను 

(పభ మించి చంద బింబంబు మజయ' 

స్వకళ [త పరిత్యాగంబులు నిల్లు 

భజనంబు సేయుదురు యచ్చట నచ్చట 184. గీలుకొన( బండు 

కృతయుగ ధర్మం బొకిందు గావింపు | తేతద్వాపరయుగ మధ్య స్థలమున 
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గుంభ సంభవ కళాంకురము తళ్ళులు దేర 

"రికీన్నద్దులు మిన్ఫేఅులై పొదల నాశ్వీ 

నాంతంబు నందు బై త్యారి మేల్కొానం గును 

మాస్త్ర శరాయత్తు(డై' యరణ్య 

హేమనగ పారి యాత మహెం|ద ముఖ్య 

గిరి వరంబుల( గాంతతో( (గడ సల. లల4 

దను లావణ్యంబు నెరవి తను నప్పుడు మో 

ఘను6 డాత(డు మజచె నకల కార్యాంతరముల్ . వఫీన్ 

హరి వాసర మొకటి మజవ'ఈ డర్థము మజచెన్ 

భరణము మఅబచెకా బితారి భరణము మజుచెన్. 996 

ఇట్లు దశమి మొదలుకొని దిన త్రయంబు గంధ తాంబూల పుష్పాది 

కంబును స్రీ భోగంబును విడిచి వర్ణించ. పుణ్య పదంబై న కా ర్రికంబు 

[పవశించె. కార్తిక సమంబై న మానంబును, గృత యుగ నమంబై స 

యుగంబును, వేదసమంబై న విచ్యయును, గంగా నమంబై.న తీర్థం 

బును, జల దాన సమంబైన డానంబును, ధర్మ సమంబైన విత్తం 

బును, సత్య సమంబైన యశంబును, నారోగ్య సమంబైన యుత్సా 

హంబును, "గేశవ సమంబైన (దైవంబును) గల్లకుండుటం జేసి 
కా ర్హికంబున విషయ |వవణుండేని (వతంబు సేయక యుల్లంఘించిన 

సర్వ ధర్మ బహిష్క్బృతుండై తిర్యగ్యోని జనించు నని వసిష్టుం 

డానతి యిచ్చిన మాంధాత యిట్టనియె. లలి? 

నదులు మోయేరులై పొదల నాళ్వి సాంతంబునందు ద్ ్త్యాది 'మేల్కౌ-నం 

తే.గీ. సార కల్హార కమల కాసార సింధు 

సంగమ మలయ మందర సహ్య వింధ్య 

క. దినదిన మొక్కాక చింతను 

హని మోహము నందించ.6గ 

క. దురిత హరమైన యాశ్రీ 

దరుణుల మజచెక౯ ధరణీ 

వ. 

66. 

t87, గెళ్లవ సమంబై న గల్లకుండుటం చేసి 
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ఇటువంటి మానమున నా 

కుటిలాలక( గూడి రాజ కుంజరుండు మహో 

ద్భట మోహపరు(డు త్మద్వుత 

మెటులం గావించెనందు నేమి యొనర్చెన్. 885 

అనిన వసిష్టుం డిట్టనియె నా కాలంబున రాజు వటహంబు [మోయ 

మోహినిం జూచి నీతోంగూడి వెక్కె_ండ్లు రమించితి. భవదవమాన 

భయంబున నిన్ను ఏడనై తి. ఒకటి నం|పా ప్ర మయ్యెం జెప్పెడ 

వినుము. నీయందు మోహంబున ననేక కారికంబులు దాంటె. 

హరి వాసరంబు దక్క. గా ర్రికంబు [(వతంబు చేయనై తి. ఇషా 

పూ ర్రంబులు వ్యర్థంబులయ్యె. తన్మాన మాహాత్మ్యంబు వినుము. 889 

రాజు మోహినికి గార్తిక మాహాత్మ్యము వివదించుకు 

మ. 

(గ 

WLS 

a 

మృగయానక్తులు మాంనభో జనులు నన్మెధాస్థితిం గార్తికో 

పగమాద్యంతములందు కకిమాంనభయ దంభంబుల్ విసర్జించి వ 

న్నగ తల్పాలయ స్మ నుందు నిరతాన్న త్యంబుతో నందు నిం 

పుగ భవానియమం బొనర్భ్చు నరులకా భూషింవ శక్రుండనే 2 840 

ఇలలో ననేక దానం 

బులు గల్గిన గలనిమ్ము భూరి [ద్రవ్యం 

బులు చిత్రాయాస కరం 

బులు పోలునె దీవ దానముల నిలలోనన్. 941 

ధర భూతికాము(డగు నా 

పురుషుండు చేయదగు నందు భూరి యశ [శ్మీ 

కరమై ధర్మ గుణంబున 

కిరవై యధికమగు దాన మెయ్యది యెనన్, 42 

ఒకచోట సకల దానము 

లొకచోటం దీపదాన ముత)_ట వుణ్య 

వక టత సమములు సర్వా 

ధికమౌ కా ర్రికమునందు( దెలివి నొనర్చన్. లిశ్వీలి 

188. మాంనచయ ధంభంబుల్ 
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కతి. గార్తిక మాసం బ 

చ్యుత నాభి నరోరుహంబు నూరిజనం బ 

చ్యుత పూజ సేయు నాత(డు 

శతజన్మాఘముల( బాయు శౌరింజెందున్. 844 

. వనుధలో వతోవవాన నియమములు 

కా ర్తికంబునందు( గడ పెనెని 

వాడు దివ్యశ క్తి క్రి వై మానికుండయి 

తిరుగుచుండు విష్ణుదేశమునను. 245 

అది గావున నావై మోహంబు వదలి హరిపూజా వరత్వంబున వర్తింపు 

నేను వతవరుండ నయ్యెదననిన మోహిని యిట్టనియె. 946 

కా ర్రికమాన ముత్రమముగా నిటువల్సి-_తి వి స్తరంబుతో 

నా ర్రిహరంబుగా( దెలుపు మ|భధునీకిటిధామ వుష్య-_రా 

వ ర్రములందుజిసెద నవశ్యము దాని మహత్త్వృముర్వి వై 

వార్తగ' ద|ద్యతంబు మునివర్యుల కెల్ల (బకాళ మైతగన్. 947 

(అనిన మోహానికి రాజిట్టనియె.) కా ర్తికంబున [బాజావత్య 

చరుండై, _ఎకాంతరోపవాసియె యేకరా[త్రంబు నందైన ష్మడ్యాత 
ద్వాదశరాత వక్షంబుల యందేని మాననంబునందేని నువవాసంబు 

గావించిన హరిలోక (వాపి వీయగును. 84 

ఆ.వె. ఏకభు క్ర యాచితేతరేతర మహా 

em 

[వత మొనర్చిన నట్టివాండు గాంచు 

నవని యెల్ల సంశయము లేదు కార్తిక 

మానరాజమునను మందయాన ! 949 

కార్తికంబున రమాకాంతుపూజ యునర్చి 
హరివాసర వత మాచరించ 

నరవరెణ్యుండు సనంధయుం డెన్న (డు( 

గాడు (పబోధ నీ కాలమునను 

189. (“అనిన మోహినికి రాజిట్లని యె” - అనునదిలేదు) 
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జాగరం బొనరించి నకల వురాణనం 

శ వణంబు గావించి చ |కి( గొల్చి 

యార్యాతి దా(టించె నతిపాతకుండేని 
హరిలోకమున కేగు నతిశయమున 

రమణి గర్భంబు చొర(డు వరాహ మండ 

అంబు తతా లమున( గుశలమతి( జూడ 

సా(౦)ఖ్య యోగ (ప్రభావ వన క్రి( కాసి 

యనఘ నిర్వాణ సంపద యా కమించు. 850 

కారి కంబున సూకర మండలంబు చూచి (తివిధ పాతకంబుల. జాని 

పునర్ణ న్మంబు నొందండు. కారికంబున( దెలకాదంబులు వర్తింప 

వలయు. 90కాంన్య పా|తంబున భుజింపం దగదు. నిష్వావ భక 

ణంబుచేసి సంవత్స ర కృత పుణ్యంబులం దాసి ౧9! రాసభియోనిం 

బంచ దశ జన్మంబులు జన్మించు. కారిక *2మూసంబున నూకర 

మాంసంబు భుజించిన దుర్మతి షష్టివర్ష సహ సంబులు రౌరవంబునం 

బడు నా రౌరవంబులం బాసి [గామ నూకరంబై జనియించు. 

కారి కంబున మత్స్య భక్షణంబు సేయు నతండు చండాలుం డై జని 

యించు. కించి ద్యతాచరణంబు చెయువానికి నేనిం గా ర్రికోంబున 

నకల పాపంబులు నడంగు. కారి కంబున (వత దీక్ష. గె కొనండేని 

సర్వ పుణ్యంబులు నిరర్ధకంబులగు. పశు యోనియందు జనియించి 

మణీయు( గిమికీటకాశియందు నుద్భవించు. కార్తికంబు వచ్చిన 
గృహంబున వర్తింపం దగడు. విశేషించి కా ్తికి గృహంబున( జేయం 
జనదు. తీర్గాంతరంబునకుం జనవలయు. కా రిక శుర్రవశతైకాద కి 

నుపవసించి ద్వాదశి పాతఃకాలంబున కుభకర్మంబు లాచరించినవానికి 

హరి మందిరసీమ అభించు. సంవత్సర [వత సమావీయుం జాతు 

ర్మాస్య వత సమా వ్రియుం గా ర్రికంబునం జేయవలయు. కారిక ంబున( 

బది దినంబులు విష్ణునాభి నరోరుహం బని వెలయు; నా దినంబుల 

యందు ను తరాయణంబు గాక యున్న శుద్ధ లగ్నంబు లెకయున్న 

వివాహంబు లొనర్సిన( బ్ముత పౌ తాభివృద్ధి యగుం గాన. గార్రిక 

|వతంబు సలుపవలయు ననిన మోహిని యిట్రసియె. 851 

190. 

191. 

192. 

కాంన్య పా త్రంబున భం౦జింవందగదు 

రా నభిర్యోనిం 

మాంసంబుశ 
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' 198. 

194. 
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సత్యారామ తటాధిరోపిత సుమాంచత్సారిజాత దుమా !' 

యత్ర్యైశ్వర్య విశేషపూరిత కుచెలాఖ్యాక : పాంచాలికా 

సత్యా ర్రిక్షపణ (ప్రసన్న విమల స్వాంతా ! భజల్టోక సం 

వత్యుల్లాన వికానదాయి కరుణాంభఃపూర ! భోజ్యాధిపా : ధ్ 

ఘంటా కర్ణ మనోరథ 

ఘంటా వదశీల : బాణ కలు షాత్మక దో 

ర్లుంటాక : వ|కిమాఖ్య 1949 

రంటీ సౌశీల్య కల్య రకోరునిదీ ! వవ ల 

మహానగర. 
0 

1“కకుబంతాథ్యాక రుగ్ముక్కకుదవర శుభాకార రేఖా విధానా 
ధిక సౌరభ్య (వసాదా : స్ధిర విభవఘనో దీర్ల తేజః [పభావా | 

సో పకట స్వాంతస్థ లోక [వచయ సకల నంప|త్పకాశాతి 1 హర్షో 
త్పుక నబ్బీహృద్యశోదాన్తుత చరిత! నుధాంధోజన సో తపా|త్రా! 954 

గద్యము 

ఇది (శ్రీమత్క_ంజర్ల కొండమాచార్య 
లం 

పాదారవింద మిళిందాయమాన చెన్నయామాత్యపుత 

కశ్యపగో[త పవిత్ర శ్రీమదల్హాడు నృసింహ (పణితంబై న 

నారదీయ పురాణంబునందు జతుర్ధాశ్వానము 

సంపూర్ణము 

తటాదిరోపిత 

చి! రంటా సౌశీల్యకల్య సౌభా ౫సనిథీ ! 

195, కకుబంతాఖ్యాక యుగ్భక్కకుభ తర శుభాకార 
196. 
197. 

[పకట న్థాంతశ్యలోక 

వార్లో 1 త్చుక నన్ఫ్మునివ్భాద్యళో దా 



క్ర, 
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(శ్రీ మహితోవనిష దిం 

ద్యామయ : నిత్య (పకాశితై శ్వర్య (శ్రీ 

సామ।గీ కార్మణ rE) 

వామాశీ హృదయ నదన: వనరుహ వదనా : | 

అవధరింపుము. వసిష్టుండు మాంధాతకు నెజింగించిన కమంబున 

సూతుండు శౌనకాదుల కిట్టనియె. బీ 

బాతుర్కాన్య (వత మహ త౭ము 
మ 0) 

తతి వర్ణించితి కార్తిక [వత మహత్వఖ్యాత ధర్మంబు [ప 

స్తుతమె యుండ (గ దెల్పు మింక నృపచాతుర్మా న్య పుణ్య వతం 

బతిలోకం బనవద్య మ్మపతిమ మిట్టాకాల మేదాన మీ 

కితిలో6 జేసిన( బూర మై వెలయు భ క్రిన్ నా కెటీంగింవవే. నే 

అనిన. 4 

వాసి నయాచిత |వతు(డును నక్ష భో 
క్రయునై న వాండనుర క్రి (బాహ్మ 

ణులకు భోజన మిడి నూత్న బలీ వర్ద 

మొక్కటి వని(డితో నానంగవలయు 

నట్టు బ్రాహ్మణ భోజనానంతరమున న 

మాంన భోజను(డైన మానవుండు 

ధేనువుదక్షిణ దివించ నర్పేంచ. 

దగు నాకు లెల్ట( జోద్యము వహింప 
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నుసిరికల [కింద నిన్నియు నూర్జితముగ 
నామలకములతో ( 'జెట్టి యర్హ ముగను 
నియమ మొనరించు వారికి నియత ఫలవ 
రీత దానంబు తగ నాచరించు టొప్పు. 

నెరయు త్రైలత్యాగ నియమంబునకు ఘృత 

దానంబు తద్దృత త్యాగనియమ 

మునకు. బయోదానమును దధిత్యాగ ని 

యమమునకును హిరణ్య (ప్రదాన 

మట పయస్యాగ నియమమునకు రజత 

దానంబు నా సర్వధాన్యభోజ 

న త్యాగ నియమంబునకు శాలి దానంబు 

భూతల్చ నియమంబునకు హంస 

తూలికా కందు కాన్వితశాలి మృదుల 

శయన దానంబు త కభశానియము 

నకు ఘృతా పూర్ణవర భాజన |పదాన 

మరసి కావింవవలయు నే పురుషుడైన, 

కనక ఘంటాద౭యము సముత్క_ంఠ తోడ 

దాన మర్పించి మృదుశయ్య దంపతులకు 

నొసంగి భోజనమిడి గోవు నొన(గవలయు. 

నిత్వస్నాయి హయంబు నీ శుభములౌ నిస్స్నెహ సంస్నాయి సం 

స్తుత్యుండై ఘృతనక్తుదానమున నాద్యుల్మెచ్చ. బుణ్య[వతౌ 

న్నత్యుండా నఖకై శికోత్ క్షణ నమానద్ధ (వతాచార మి 

ట్రత్యంతంబు నొనర్చెనేని ముకురంబర్హంబు దానందిడన్ 

పాదూదానంబు నియతి (బాహ్మణున కిడన్. 

వతి 

గీ. మౌన నియమంబు మానిన మానవుండు 

ణా, 

క. పాదుకలు విడిచి విడో విడి 

పాదంమిల. దిరుగునట్టి పరమ వత సం 

పాదికి శుభమగు మృదుతర 

1. జెట్టేరము ఫలనియమ _వాత [వతి 

౨. వారిందన్నియత ఫల. (వాత 

లిం 
' 

వివి (2 (వాత ప్రతి 

ధ్ 

ర్ 
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ఆపణ పరిత్యాగంబున ధేను దానంబును నామిషత్యాగంబున( గవిలా 

దానంబును దెవతాలయంబున నిత్యదీపం బర్చించిన సఘృతవా సోఒ౬ 

నిత త్నామకాంచన దీపపాాతంబులు విష్ణుభక్తునకు వతపూ రికి 

నర్పించిన నై శ్వర్యుంబు (పావించు. ఏకాంతోపవానంబున వస్ర్త్రకాంచన 

యు కంబులైన యెనిమిది హలంబులు శయ్యతో (గూడ నాసంగందగు. 

తిరా|తోవవానంబు చెసిన ఛ| తోపానహయుత మైన మణిక మర్పించి 

శిరాకర్షణ వేమంబై న పచ్చని యనడ్వాహంబు నర్పింపవలయు:: 

నేకాప్నాకోవ వాసంబున నజాదానంబు సేయవలయు. ఫలాపహారంబు 

చేసిన శాలిదానంబు గావింపవలయు శాకాహారంబు చేసిన ఘృత వూర్ణ 

రజత పా|తంబు లర్పింపవలయు నివి యిన్నియు లభింపకున్న విప 

వాక్యంబున (వతంబు పూర్ణంబు గావింవవలయు. విపవచనంబు 

(గహించి దక్షిణ యొనంగండేని నరకంబునంబడు. (వత వైకల్యం 

బున గుష్షియు నంధుండు నగు. దివిజులు (బాహ్మణ వాక్యంబు 

నందే వ ర్రింపుదురు. తద్వాక్యంబు (శేయకాంక్షియగువా( డెవ్వ. 

డతిక్రమించుః వేదా శిత మై పాప విమోచనంబై మాధవతుష్టై హేతు 

వైన పరమరహన్యంబు విను మనిన మోహిని యిట్రనియె. 10 

మోహిని రుక్కాంగదుని (వతనిష్ట మాన్చించుట 

ఇతరం బెంచక కా రిక వతము లో కెష్టంబు గావించి ప 

ల్కితి రాజుల్ (వతరీక్ష గ. గ కొనుట “లక్ష్మీ హేతువే = యుద్దరం 

గతరంగ స్పురితాంతరంగ "జయ విథ్యాతిని మహీపాలన 

[వతముం దానము. దక్క! జియుదురెః! వూర్ణకోణిఫాలా గణి: 11 

చేయకు మీ [వత మవనీ 

నాయక : కందర్ప మోహన శితాస్తము నా 
కాయము నాటిన దూలెన్ 

గాయము కానంగరాదె “గాయము లింకన్. 12 

అనిన. 18 

(పతివచనము దో(చక భూ 

పతి యతి విసయముగాంచి [పథ్యాత గుణ 

స్థితి సంధ్యావళి( బిలువన్ 

వితత మహోపాయలై న వెల(దుల( బంచెన్. 14 

“లకీ హేతువై” యని | వాత ,వతిలో దిద్దుబాటు కలదు. 

కాయము లింకన్ అని (వాత పతి. 
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పనిచిన వచ్చి రత్న గృహవాలిక బాలిక లూ(చ డోలికాం 

చనమున మోహినీ *లకుచ చారుకుచ స్థలవ ర్రియె యశో 

ధనుండగు ధర్మశోధను నుదార కళా వరిపూర్ణ చందనిన 

గను(గొని వామభాగమున [గక్కున నిల్బ వరాంజలి క్రియన్ . 15 

నిల్చి యిటనియె. 16 
య 

నను బిల్పించితి వేమినాథ : నకలానందంబులందావ కో 

క్రి నిదేశంబుల నున్న దానను నవతి దుఃఖ లేశంబు లే 

దనభఘా: మోహిని నాశరీరము తదీయంబై న భోగంబు మ 

ద్దనభోగం విక నంశయంబు గలదె కారుణ్య రత్నాకరా : 17 

పతి సుఖం బాత్మ నుఖమని భ క్తి(బూని 

తల(చని యసాధ్వి శ్యెనియె ధరణి(బుట్టు 

నయిదు మూండునునైన జన్మాంతర ముల 

గాన 'నానతి యొనంగు మె కార్యమైన. 18 

అనిన గులశీల జన్మాద్యభిమానంబులు గల దానవని బహూకరించి 

కార్తిక మాన|వతంబు లెన్నెనియుం గడచె ని మోహినితో రమింవ(గ 

మదాంధుండనై యుంటి. ఇంక నేనియు నీ వతంబు( జేనెదనన్న 

మోహిని వారింవుచున్నది యనం దా నానర్చెదనని యంగీకరించి వర 

కృ సంజ్ఞంబైన వతంబు( బూనె. రుక్మాంగదుండు నంత కుశ 

కెశిపు[ తిం జూచి యిట్టనియ. 19 

ఇంతి నీమాట చేసితి నింతనుండి 

నకల భోగానుభవ మహైశ్వ్యర్యధుర్య 
పూర్ణ కామతనుండు మే పొల(తిమీంద . 

నైన సీ మించంగల పమ పూనరీగలనే ? 20 

అనిన మోహిని యిట్టనియె. ద] 

6. “"వికుచశాలి కుళస్త వివరిలమొ” అని (వాత పతి పాఠము, 

7. “యానతి” అని | వాత వతిలో దిద్దుబాటు. 

85, “గలదే” [వాత వతి, 
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అతుల పరా[క్రమోన్నతుండ వంచు గుణాఢ్యు;ండవంచు వై భవ 

స్థితిగల వా(డవంచు సుర సిద్ధనభశ్చర సాధ్యనాగ య 

క్షతురగవక్ర దానవ ముఖ|వకరంబుల పీనడించి వ 

చ్చితి నినుంగోరి మంథనగసీమకు( (బమకు మేరయున్న దే | 22 

మనసు మనసును గలిసి _పెమలత ననలు 

మరయ శవసంగ మోపమ మనిరి బుధులు. ఏలి 

దుర్షభమె మూండు జగములందుంగలిగిన 
వై భవన్ఫూర్తి యైననో వనుమ తీశ : 24 

యమృత మనగ బురం|ధి వరాధిరోష్ట 

వరసుధారయ కాదె! భూవర వరేణ్య : 25 

'ఏకృగ్రకుంభముల నానికొని "వీవు గీలింవ 

“హరిదినంబెలి మీరతుల నిష 
రా © 

మొక్క. పొద్దొనరించి యువతి. బాసి 

దల(వు చనన్య చింతత వహించి 

చ. 

తే. న్ 

గలుగ దంపతులకు నవి కామ ఫలము 

లన్య చిత్తత-ంముననైసన యట్టి కామ 

తే. గీ. రూవ సౌందర్య శీలముల్ రూఢి కెక్క 
సీవు పతివైన కతమున నెందు నాకు 

తే. గీ. కామినీ కుచ కుంభముల్కాముకులకు 

. రంబు నందొక మెరువై పబలు( గాదె 

స్ప 

మత్త కుంభీశకుంభస్థలోరు 

పటహరవాథి కోద్భట భటార్భటి దోంచెః 

నషారలవణమై యమరు హవిష్యాన్న 

యవనితల్పమున మురారి పాదాబ్దముల్ 

9. రాను (వాత పతి. 

10. 

11. 

5. 26 పద్యములనడమ “అని పలికి” అను విధముగా నొక చిన్న వచన 

ముండవలెను. లేనిచో నన్వయము కుదురదు. 

“నీవి” అని [వాత (పతి. దానికి సమన్నయములేదు. 
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. (పాతి సాంవత్సరిక ముఖ్య వెతృక ములు 

తర్చణాదిక ములు, చిండ దానములు గ 

యా (వజనములు సేయక హరిదినమున.( 

దనయు లువవాస ముండిన తతిని జగతి. 

తత్పితృగణంబు మోక్షంబు నొందు” ననుచుం" జాటి. 

(పబోధనీ మహిమ 

'*“వికబులను గావంగా. దవిలి మెల్కనంగన్. 
రా 

యన విలయంబు నొందు నన్యూనమహిమ 

ననిశము ధర్మంబె నిల్పి హరికి. |బబోధం 

యని పలికిరి నూరిజనము లాయా నభలన్. 

లకునకు మజిలోను గాండు లలిత స్ఫూర్తిన్. 

మలయజ చంద కుంకుమ నమగముగా+ గలపంబులందు. డు 

జ్ఞ పలత దుకూల చేలము విశాలముగా నవరింపు( డుత్తమా 

ఖిలమణి భూవణాళి బెళ కింపుండు ఫుల్ల నుగంధ పుష్పజా 

26 

వ్ 

28 

29 

80 

లీ! 

తుల పలువూజ సేయుండు యదు [పవరో త్రము బార వీథులన్. కిని 

గయా వర్జ్దనమనుట సంప్రదాయము. వ(జ్రనము=వెళ్లుట అనువిధముగా 

వ. 

క. “అశకేశకరము కార్తిక 
శు కై కాదశి యముండు చూడ వెజుచు రో 

షక్షిన్నాయండై హరి 

తే.గీ. [బహ్మ హత్యాది దుస్తర పాతకములు 

కామ చారకృతంబులై కలిగిన యవి 

నిది (పబోధనియం డు యతీం దవరులు. 

క. ఘనపాతకములు వాయంగ 

బొనరింప నిది |వబోధని 

క. దక నా(డైనం [బిబోధని 

నకలంకత నుపవసించు నాతడు చన్నా 

లకు లోను గాండు రవిబా 

చ, 

12. 

నెట్లో నమోయము కుదుర్చుకొనవలెను. 
1కి. ““జాటి రతివ వికుము” అని (వాత|పవతి 

14. '“వికంబులు గావ్యగావ వివిమెల్కనంగన్'” అని వాత పతి 



తే.గీ. 

కై 

ఆ.వె, 
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ఇట్లు నడువక నాసీమ నెవ్య(డుండు 

వా(డు వోదండ్య వధ్యనిర్వాస్యతా ప 

ధాన వృత్తుల కర్లు డుద్దండ శ్రి 

నజ మ హేశ్యర శ కాదు లడ్జమెన”. వలీ 

అని చాటిన విని నకర్బూర తాంబూలంబు చేతిది విడిచి, మోహినీ 

కుచ కేళి మహోదయంబై న హృదయంబు. దిగిచికొని, శయనంబు డిగ్గి; 

మధుర వచో౬మృతధారల మోహిసి నోలార్చి “కా ర్రిక[వతంబు నీ 

యాజ్ఞచె విడిచితి; (పబోధని విడువ శక్యంబు గాదు. నాతో నుపవ 

సింవు” మనిన మోహిని యిట్రనియె. ల్రిశ్వీ 

ఇనవంశెంద ! నిమేషమా|తమయినన్ 'నేనోర్వ నిన్బాసె, చే 

సినమేరం గమలేశవానర పరిస్సేత వతాచార వ 

రనముద్వృత్తి నొనర్చి భోజనము పూర్ణ పీతి( గావింవు కం 
తు నితాంతాతత భీకర పదర శక్తుల్ తాళ శక్యంబులే ర లీరి 

కావున( బూర్వంబు నాకొక వరం బొనంగితివి. తద్వరంబున కిది 

యవనరంబు. నీ వనృతంబు పలికెదవేని చతుర్ద శెం్యద పర్యంతంబు 

నరకంబు లనుభవించెద వనిన రాజిట్టనియ. §6 

కమలజపుతివై సకల కర్మములెల్ల నెజింగి ధర్మ వి 

ఘ్నమునకు నోడవై తి గుజి గల్గిన నద్గుణరాశి నేను న 

త్యముగ శిశుత్వవేశయు(గదా భుజియింవ; జరాప కేళశౌ 

క్ర్యమున భుజింపనేరునె గ పగల్ఫు(డనై హరివాసరంబునన్ , 87 

మానవుండు ముదిమి(బూని శీణెందియ 

బలత నుండి పాపభంజనమున 

క|భతటిని మును(గ నర్హుండు గాకున్న 

హరి దినోపవాసియైన మెలు. వరి 

బాల్యమునందు నీవతము భక్తి నొనర్చితి. గొంత కొంత సౌ 

శీల్యము గల్లి యౌవనము. జెందియు. జేసితి దండహ స్త హృ 

చ్చీల్యము గాగ వారక విశేషమునన్ విడనేరునే మనో 

లౌల్యమునన్ వచించితి భళా ! కలకంఠి ! భయంకరార్భటిన్. లవ్ 

15. ఇక్కడ యతి విచార్యము. దృతరద్విత్వముగా నెంచినచో సరివడును. 
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వతభంగం బొనరింవపణగా'*' దల(వ కో వామాతి ! నావె( (బస 

న్నత వాటింపుము రాజ్యసంపద అనూనన్వూ ర్తి గ్కొమ్ము త 

న్మతి లకున్న ( దచదన్యకార్య మటులైనం జేసెదన నిన్ను మ 

త్సతులెల్లన శిబిక ల్వహింప' గొలుతున దత్సాదచారంబునన్. 40 

అది గాదెని సువస్త్ర విదుమ మయోద్యతా్కా-ంచన స్తంభ రా 

జ దుదాతామల కోరు మౌకి క ఫలాంచల్లోలదోలా స్టలిన్ 

మదిరాక్షీ | నిను నూశెదన్ సాగనుగా మాణిక్య సౌధంబులో 

మదిరా క్షీణము' సేయకింక( గరుణన్ మన్నించి నన్నేలవే | 41 

మానవుండు (జగతిని) స్వమాంస పు[త 

మాంసములు దిన్న (దరియించు మత్తు(డగుచు 

హరి దినంబున భుజియించునట్టి పాప 

మఖిల జన్మంబుల( దరింపండనఘ చరిత : 42 

కాంతా ! శ్రాలొక్య హనన పాపంబును, గుహూదినంబున రతి 

యొనర్చు పాపంబును, భూమి యంగుళిమా[తం బపహరించి మిథ్యా 

వికయం బొనర్చిన పాపంబును, నికేపాహరణం బొనర్చిన పావం 

బును, భూత తిథియందు కౌరంబు చేయించుకొనిన పావంబును, హరి 

వాసరంబున భుజియించిన పావంబును, షష్షిం దైలంబు పూసిన 

పాపంబును, దృతీయను లవణంబు చవిగొనిన “పాపంబును, అష్ట మిని 

మాంనం బనుభవించిన పాపంబును, విశ్వాసఘాత పాపంబును, మృత 

తా (పదోహన పాపంబును, బున్నమను జూదంబాడిన పావంబును, 

రవి సం|కమణంబున సురాపానంబు చేసిన పాపంబును, గో పచార 

(పలోవంబు గావించిన పావంబును, గూటసౌక్షి'” వలికిన పాపంబును, 

నగర కత గామ [దవ్యాదులు బాహ్మణున కిచ్చెదనని బెంకిన 

పాపంబును, నిర్జితంబులై నమింద ననృతాక్షరంబులు పల్కిన పాపం 

బును, గన్యానృత పాపంబును, ననృత పాపంబును, మాంసకూట 

మహాకూట పాపంబులును, కనకాభాసంబునందు '“శుద్ధంబని యాడిన 

పాపంబును సమంబులు గాన హారి వానరంబున నెట్టు ఇభుబింతు ననిన 

మోహిని యిట్టనియె. 48 

18. 

17. 

1న, 

వ అని [వాత వతి, 

నాతమ్యమనుట లెస్స. “సాక్షి చెప్పువ్యవహోరమున నున్నది. 

గద్దంబని (వాత పతి, 



తే.గీ, 

cm 

తే.గీ. 
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అవనిలో నెంచి చూడ నయాచితోప 

వాన నక్తిక భు గ్లో క |వవర్త రనమున 

దానమున్ దద్వత మొనర్చి ద్వాదశీ వ 

తంబు సాధింప వలయు నుత్తమ 'జనంబు. 44 

అరయన్ గర్భిణులున్ గృహన్థులును శీణాకారుుడున్ బాలు డా 

తురులున్ వృద్దులు, థారవాహులు, మహిందుల్ , యర్థనన్నద్రులున 

బరమోత్క్య్లే పతి వతామణులు నాపన్నుల్ సమ్మగోప 

సరతుల్లా( దగదంచు గౌతము(డు వై శాఖా |ది( బల్కెన్ ధృతిన్. 45 

ఎవ్యరికి నగ్ని వరి గహంబు గలదు వారు గృహస్థులు. (ప్రజాపాలన 

పవణు లెవ్వరు వారు రాజులు. ఎనిమిదవ [* మానం బేర్పడిన యా 

యొంతి గర్భిణియగు. అన్టవర్షాన్వితుం డెవ్వండు? వా(డు బాలుండు. 

యజ్ఞ భాగోద్యతులై తిరుగ పసి లంఘనంయు సేయువారు శ్నీణులు. 

మనోవాక్కాయ కర్కంబుల( బతిహితంబు సేయువారు పతివత లింక 

నివియేల ? ఏకాదశి నీతోంగూడ భుజింపం బీతి యయ్యెడు. లోక 

(తయంబు సి విచ్చిన నాకు( దృణంబు. శిరంబిచ్చిన నెంత? దక్షిణ 

కరంబిచ్చి షాలించకుండితివేని యీ దేహంబు విడిచెద. వర్ణాశ్రమ 

ములకు 'సత్యంబు వలయు. విశేషించి రాజులకు సత్యంబె (శేయో 

మూలంబు, 46 

సత్యంబుచేతనె జలజాప్తు( డుదయించు 

సత్యంబు చేతనె శశి వెలుంగు 

సత్యంబుచేతనె జగతీతలము నిల్చు 

సత్యంబు చెతనె జరుగు గాడు 

సత్యంబుచేతనె జ్వలనుండు దీవించు 

సత్యంబుచెతనే జగములుండు 

సత్యంబుచేతనే జలధివేల మెలంగు 

సత్యంబుచేతనే నడలు వింధ్య 

మఖిల బుతువులు' బుష్పఫలా భివృద్ధి 

సత్యముననె స్పురించు నీ సకల దిశలు 

సత్యమున మించియున్నవి సత్యవాక్య 

మశ్వమెధ సహన పుణ్యమను నజుండు. 4T 

19. గర్భంబని (వాత పతి ౨0. యతి యని (వాత [పతి 

N—18 
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[a] 

తే.గీ. సత్యహీన నురాపాయిజనుల లోన 

తే.గీ. 

N-18x 

నా నురాపాన రతులకు నమర వరులు 

నిష్కృతి వచించి రనృతో క్తి నిరతు(డై న 

సీచునకు నిష్కృతి వచింవ నరరైరి. 48 

అనిన రుక్మాంగదుం డిట్టనియె: గొతముండు గృహస్థునకు నకాదశ్యుప 

వానంబు వలదని పలికె నంటివి. అతండు కుదశాస్తాాను సారంబునం 

బలికిన నేమి ? పురాణంబులందు నిర్ణయంబు గలదు. శంఖంబుతో 

జలంబు (దావుటి, కూర్మసూకర మాంసంబులు భక్షించుట పావంబులని 

తెలియంబడియె నేకాదశి భోజనంబును నగమ్యాగమనంబును, నభక్ష్య 

భక్షణంబును నకార్య కరణంబును గో సహసవధ తుల్యంబని 

యెజింగించె. ఏకాదశి నర్షంబె భుబింప ? ఏకాదశిని బురోడాశంబును 

భుజియింపంగాదు. తేణులకు మూలఫల వయస్సోమ పానంబును, 

జ్యరితులకు లంఘనంబును, బావులకు నుపవాసంబును (బశ సంబను 

నొక కల్పంబు గలదు. మల(పకోపంబున హరి వాసరంబు వచ్చిన 

భుజింపం దగదు; జ్యరమధ్యకృత వథ్యభోజనంబు సేయందగదు. 
వేసిన నరకంబు నొందు. గావున నాగహంబు విడువు మిదిగాక మతి 

యొకటి యయ్యదియనియు. రుచించినం జేసెద ననిన మోహిని 

యిట్లనియె. 49 

అవనీశ (పాణ మిచ్చిన. 

జవి యగునే ౩? యేను నీవు సల్హ్పాపములన్ 

నవశాల్యోదన ఫలరస 

వివిధ రుచుల్ గొని భుజించి విలయక యున్నన్, ఏ0 

రాజశేఖర : హరివాసర |వతంబు 

ఘనత వేదోవదిష్టంబు గాదు విపు 

లగ్ని మంతులు వర్తింవ ర్యావతమున 
వెదబాహ్య మతంబేల విస్తరింప 7 ర్] 

అనినం గనలి రాజేం దుం డిట్లనియె, 5 
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బహువాద మూలమై భాషించు వేదంబు 

యజ్ఞకర్మ [కియాద్యంబు వేద 

*నుఖిల గృహస్థాశమన్సూ రి వోదంబు 
థి క 

స్మృతి మర్మ విద్యయా" హృద్యవేద 

మమిత పురాణ రహన్య తం|తము వేద 

మాదిత్య పురుష జన్మములు జగము 

లటెన వాజ్బయం బంతయు నీ పురా 
ఎరా ర్త 

ఐఅంబులయందిె ధన్యత వహించె 

నట్టు గాన( బురాణార్ధ మధికతరము 

తెలియ వెదార్థమునకం టె ఎలయుననుచు 

ను[వతిషము చేసిది నూటిగాంబు 

రాణములయందు వేదతం|తంబు లెల్ల. లలి 

''పరమారం బెజుంగలేక యల్బ[శుతులై నవారు మదర్గం బితిహాన 

పురాణ న్మృతి నిర్ధితం బె నదానిం జజుతు” “లని వెదంబులు పలుకు, 

వేదంబునందు గహ నంచారంబును లగ్న శుద్ధియు( దిథి వృద్ధిక్షయం 

బులు( గాన్సింపవు; యాజ్యాయాజ్యులు నేర్చుడరు; [బ్రహ్మ హత్యాదు 

లకు. [బాయశ్చితాదులు నిర్ణయించబడవు. అంగంబుల నెయ్యది 

దీవించు నుపాంగంబుల నెయ్యది గాన్పించు స్మృతి పురాణంబుల 

నెయ్యది (ప్రకాశించు నదియ చేదంబులు నుచ్చరించుం గావున : 

“నభో క్రవ్యం నభో క్షవ్యం సం పాపే హరి వానరే 

పురాణ మన్యథాకృత్వా తిర్యగ్యోని మధాఒవ్నయాత్ ” 

అని మొట్ట వెట్టుచున్నవి. వితృ మాతృ నింద సేయు కంటెను, 

గంగా స్నానంబు 'సేయకయుండు నంతకంటెను, హారి వానరంబున 

భుజియించు నంతకంటెను, దేవబాహ్మణుల దూషణంబు సేయునంత 

కంటెను, [బ్రహ్మహత్య గావించు నంతకంటెను, వరదారాభిగమనంబు 

గావించు నంతకంటెను మహాపావంబు( గావింవ నెవ్యరితరంబు? అని 

యెతీంగి హరి వాసరంబున భుజియింపనేర్తునే 2 అనిన రక్ష 

ఈ పాదము.గ౦ దఖండయతి కలదు, 

“విద్య. అని | వాత పతి, అప్పుడు యతి భంగము. 

“ని” (వోత (పతి, 
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అతిరోషంబున మూర్జికం బిలిచి నెయ్యంబొవ్ప మన్నించి యా 

(శితవి పొవళి గూర్చి యాసన సుఖాసీనాత్ము లంజేసి ను 

వతలిలాధికులై న న యా ఘనులకున్ వశ్య కియన్ (మొక్కి స 

మ్మతితొ వృద్దుని గౌతముం గనిన ధర్మజ్ఞుం డతం డిట్టనున్ . వలి 

““విలిచితి వేటికి నిపుడో 

యలికుంతల: నీదు సంశయము దిర్ప(గ న 

త్కుుల శీల వతులగు వి 

పులు వచ్చిరి ఏర పూర్వ వుణ్యము కతనన్” వ్6 

అనిన మోహిని యిట్లనియె : : హరి వానరంబున భుజింవ నొల్త నని 

యెడి నీరాజు స్థావర జంగమాత్మకంబై న యీ జగంబునకు నన్న ంజె 

బీవనంబు. వేతృగణంబేనియ నన్న ౦బున హర్షించు. కరం 

ధూమాత పురోడాశంబుననే దేవతలు [పమోదింతు రన్నమె యమృతం 

బని యాకాంక్షింతురు. వివీలికా గణంబులు తండులకణంబులు గొని 

దుఃఖంబున బిలంబుచొచ్చు నన్నం బెవ్వరికి( (బియంబుగాదు? రాజా! 

సీ ధర్మంబు వదలి యతి ధర్మంబు గకొన్నవా( డవ వతయ్రైన విశ్వ 

స్తయు న్యవతుండైన యతియు నంధతమనంబునం జతుర్ణశేం[ద 

పర్యంతంబు వ ర్తింపుదురు. రాజులకు రాజ్య వరిపాలనంబు దక్కు 

నితర ధర్మంబర్హంబె? స్రీలకు భ ర్రృశ్ముశకూషయు, బుతులకు( బితృ 

'సేవనంబును శూ దులకు ద్విజ పూజనంబును రాజులకు లోకరక్షణం 

బును ధర్మంబులు. ఇట్టి ధర్మ ంబులు _పమోదాజ్ఞానంబున వదలిన! 

బతితుండగు. అవ్యాపారయగు య యువతియు, నవిసతుండగు సుతుం 

డును, భృత్య మంతి వివర్జితుం డై యేకాంతశీలుండగు రాజును నవ ప్ర 

తిష్టతొ నరకంబు గాంతురు. అన్న ంబున( దాణంటును, |ః బాణంబున, 

దేష్ణయు(, జేష్టచె రివునాశనంబు సేయ శ క్రుండునగు. ఇట్టి యన్నంబు 

విడిచిన కీణదేహుండె యే కార్యంటొనర్చ నేర్పు ననిన : 57 

తద్వాక్యము విని యవు డా 

విద్వాంసులు త ధ్యమనుచు వివరించి మహీ 

భృద్వేదండము శాసోం 

ద్యద్వచనాంకురము చూవి యనిరి | పియమునన్. రది 
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కోపథము( జేసినాడవు, (పశ సిని (శ్రీహరి వాసర వత 

(పపదన వృత్తిమై నుభయ వక్షములన్ నిజబుద్ధి చేతనే 

లి 
న్థవతులు సాగ్నులై యభయనమ్మత వక్షములన్ భుజింవరే ? 9 

అదిగాన వర్లతయంబును హోమోచ్చిష్ట భోక్తలు గావలయు. విశే 

వెంచియు నిరంతేరోద్యతాయుధులై న రాజులకు నువవానంబు 

యుక్తంబుగాదు. శాస్త్రంబేని యశాస్త్రంబేని సివు చెసిన శపథం బన్మ 

దను గహంబున, బూర్తంబయ్యెడు. [వతభంగ దోషంబు నీకు లేదు. 

విపనమన్నితుండవై భుజింపు. వి పవాక్యంబు మహత్తరంబు. తద్వా 

క్యోల్రంఘనంబు చేసిన. బదియెను జన్మంబులు రానభయోనిన్ 

జస్మించునన రాజు వారలం జూచి యిట్టనియ. 60 

యకట | విమార్గస్టు అగుట దగునె? 

యతుఐకు విధవల కర్త ంబు హరి వాన 

రోపవానంబన నుచిత మగునె 

యదియ మిథ్యా వాక్య; మఖిల భూతములకు 

హరి వానర [వతం బాచరింప 

నియతంబు; రాజులు నిక్కం బుపవసిం 

ప(గ( దగు; బౌరాణ భవ్యగాథ 

సంశయంబెల్ల( దీర్చెడు: శంఖమునను 

జలము( (గోలుట, కిటికూర్మ పలలభక్ష 

ణంబు సేయుట హరి వాసరంబునందు 

నుభయ పక్షమ్ముల భుజింప నొప్పదనుచు. 61 

(ప్రల. జంప[ళవలదు ద్యూతముల వ ర్తింపన్ 

వలదు భుజింపంగ! బావవ ర్రను లయినన్, 62 

చ. 

వ, 

సి. సర్యభూతములకు సన్మార్గ వరుల 

తే.గీ. 

క. వలదు నురాపానము వి 

వలదు హరి వాసరంబున 

24. '“రోచ్యాయుధు” లని (వాత [పతి 
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యతికి విధవకు నేకాదశినా(టి యన్న ం౦బు నింద్యంబనుట యతికి( 

బరదారాఖిగమనంబు గ రితంబనిన వర్ణాాశమాదుల కగర్హి త మనుటి? 

ఇది యుచితంబుగాదు. 68 

పోషితమున సకలనరకములు (పావ్ంచున్. | 64 

నకునై నను నరు(డు భోజనము వెట్టంగ రా 

నకు యు 'కంబగునె ? హరి దినమున భుజింపన్. 65 

డ్ _త్తరాశాస్థితులై విష్ణుభ క్రి పరాయణులైన వివులచేతం జేయంబడని 

దురాచారం బెట్టొన ర్చెద + మీ వచనంబు సేయనొల్ల. మిమ్ము నిందు 

లకు( బిల్వ బంవితినేః శీ ఐదేహుండ(గాను. ధర్మాంగదుండు రాజ్య 

భారంబు వహింప నన్నెవ్వం డెదిరింప శక్తుం డి ద్రైటింగి మీరీ రీతిం 

బల్క_ందగునే గ ఒల్టనివానికెం [బాయశ్చి త్తం బెవ్వ రొనర్తురు తత్పా 

పంబు వారలకే యగును. 66 

నురదై తేయ ఫణీం[ద సాధ్యముని రక్షో యక్ష గంధర్వ కి 
న్నర విద్యాధర ఖేచరార్శ్క_రజసనీ నాథాదులున్ విష్ణుశం 

కర పద్మోద్భవ శ్మకులుంగదిసి సాక్షాత్యారమై నిల్చి థి 

పరతన్ శాస్త్రము( దెల్సి రేనియు భుజింపన్స్నే రునే ? యిత్రజీన్. 67 

హరి వానరను[వతము [వియంబే విడువన్. 68 

త్రిభువన సీమయందు వినుతింవ( బసిద్దికి నెక్కి ధారుణీ 

విభుసభమించి మత్సటహ వినుట ఘోషము రత్న ఖేటక 

(పభువుర రాష్ట్ర ముఖ్యముల (బాహ్మ ణముఖ్యులు విష్ణు వాసరా 

భిభవము చేసినం గుళ లంబెట్బ్ట నృపాలకు(డంచు (మో నెడిన్, 69 

9278 

క. దోషాకర నంకయమున 

యోషామణి( గూడి భోగమొందిన శ్రీమ 

చ్చేషళయనదిన సకృదను 

క. అకట? జతుషదజంతువు 

దకలంక బుద్ధియగు నరు 

వ, 

మ. 

క. టర దిరిగిన నాహిమవ 

దిరి దిరిగిన జలధులింకి కెడసిన వె శ్వా 

నరుండుష్టత విడిచిన నీ 

చ. 

లర్. “ఆకటి” (వాత పతి 



ef 

తే.గీ. 
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ఈ రీతి ఘాషార్భటి (మోయః బాపం బొనర్చితినని సీలవస్టాచ్చాది 

తంబై తత్సటహంబు మలినంబగు. తా నార్జించిన యశంబు తానే 

యడంచిన క్రిమికిటక జుష్టం బై. విష్టాశయంబై న నూకరయోనిం బది 

రండు యుగంబులు జన్మించు. హరి వాసరంబున భుజించినవా(డు 

దురాత్ముండు, పాప మతి, కుకర్ముండు. వా(డు జనింపనేల? మీది 

దివ్యశాస్త్రముగాదు. హరివాసరంబున భుజింపు మనువారు నత్పురుషులు 

గారు; భుజింపుమనినవి న్మతులు గావు; వేదములు గావు. నాండు 

వైతృకం బాచరించిన; బితృశేషంబు భుజించిన. బితృతృప్రిలదు. వైవ 

స్వతుండు సలెఖుండై దూతబలోపవన్నుండై హర్షంబు న నొందు ననిన. 

మోహిని రుక్కాంగదుని నిందించుచు చెడలుట 

ఆ మాట లాలించి యార క్రనయనయె 

ధర్మ వాహ్యుండవై తి ధరణినాథ : 

పాంశువు తద్దర్మబాహ్యుండు సరియని 

తల(చిననెమి తత్సాంశుచయము 

ఘనగ ర్త ఖననంబు గావింవ బుద్ధిత 

దర్తపూర్తి రికి నధికతరమదియె 

వీడు ధ శ్రంబు గాన్పించె నీకువధాన 

మే(జేయ నాభుజ మింక నధివ : 

సత్యముడిగి దురాచారనరణి( దిరుగ 

వ్రుచ్చుండవుగావు ; సీతియే మెచ్చ బుద్ధి 

నడువ ? నిక్వాకు వంశ కనాథ ! నేను 

నిన్ను విడిచితి( బోయెద( గన్న యెడకు. | 

ఇట్టు పలుకుచు వేగంబునలేచి యా[కోశంబు "సేయుచు గౌతమాది భూ 

సురులుం దానును మదిరాపానంబు మేలు రాజు నంగంబున కంటె ; 

మల సంకరణంబు మేలు భూవతి నమాగమంబునకంచె ; నీలాంబర 

స్పర్శనంబు మేలు మూఢుని కూటమికంటె ; నుదక్యా సంనృష్టి 

మెలు దురాచారుని కేశికంటె ననుచు బాహ్యసీమకుం జనియె నప్పుడు 

ధర్మాంగ దుండు చనుదెంచి యిట్టనియె. 72 
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థధర్మాంగదు(య "మోహిని ననునయించుట 

క. రాజేమిచేసె నీకం 

భోజానన ! రాజు నింద నొందించెద వ 

య్యో ! జనని ః తగునె సిక్రీ 

యోజన నిఖిలావనీ సురోత్తమ సభలన్. 798 

వ. అనీన మోహిని యిట్టనియె. 74 

మ. అరుణాశోక సమాకృతిన్మెజసి చ కాబ్దధ్వజచ్చ! త చా 

మర మీనాంకుళ ముఖ్య రేఖలను రమ్యంబై సువర్ణాంగద 

స్పురితంబై తగునట్టి దక్షిణ కరాంభోజంబు వెంజూచియీ 

ధరణీ నాథుండు నత్యశిలుడన(గా( ద ప్పెంగుమారొ త్రమా ! 75 

క. అదిగాన నకలభోగా 

స్పదమగు మజ్జనకు రాజ్యపదమున కేనే( 

గెద( దిదశేం దాదుల నా 

మది మెచ్చక వలచి వచ్చి మణి యిట్రయితిన్ . 76 

వ. అన ధర్మాంగదుండిట్టనియె. 77 
క. దేవీ! నీయానతి నే. 

గావించెద నెద్దియెన( గటకట : శోకం 
వీవింత చెందనేటికి ? 

వేవేగ నృపాలుకడకు విచ్చేయు మి(కన్. 78 

(వ. 2ఎ6ట్రనిన మోహిని యాతని కిట్టనియె.) 79 

సీ తనయ: మీ తండి మందరగిరి కోణి భూ 

ర్తి సన్నిధాన దేశంబునందు 

భార్యగా నను(జెంది బహుభాషియె పల్కి 

బొంక6( గాంచన వస్రభూషణాంబ 

ర గామఖేటఖర్యట గజహయ ముఖా 

ఖిల వస్తువులు వండందలచ! దనకు 

హానియౌననుచు మోహముగల్లి దేహ మే 
రీతిని బలశ క్రి హచ్చియుండు 

Cen 

26. ఈ వచనము [వౌత[పతీయందులేదు. [(గంథపాతపు గుర్తులును లేవు. అయినన 
సందర్భము జూచి” నిది యవనర మని స్పష్టపడ గలదు: 
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తే.గీ. ననుచు నాత్మోపకారకంబై న కోర్కె 

యొకటి తానిచ్చు వరమున కానర( గోరి 

(బాహ్మణో త్రములును నేను (బార్థనంబు 

సేయ ననృతంబు పలికె దుశ్శీలు. డగుచు. వ్ 0 

తే.గీ హా! సురాపానతుల్య కృత్యంబుగాద 

యనృత మాడుట ధర్మబాహ్య _పవర్త 

నుండు భాషింపనై న నర్హుండు గా (డు 

దోష మి/కనైన నీతని తోడ( గూడ. రే 

వ. అనిన ధర్మాంగదుం డిట్టనియె. 62 

చ. అనృతము పల్క_నేర/డు క్ఫతార్గు(డు మజనకుండు తొలి, నే, 
థి య య 

దనయు(డ” నేడు గల్లి ననృతంబులు వల్కు-నె ? నీవు తాల్మి భూ 

వనితవు రమ్ము రమ్మిపు డవద్యము లఅంచక తల్లి ! సికు నీ 

మనసున; గల్గు కోరు. లనుమానము లే దొనదింతు నెంతయున్. 653 

మ, ధరణిచ|క్రము సర్వలోకనుత శశ్వత్కీ- ర్రియెనట్టి మ 

దురు సత్శంబున నిలి యున్నయది, దురోరండ దండ |పచం 
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సనకాది ఘనయోగి జనరంజమున నిరం 

జనమువై యున్న నశక్యత పము; 

జేసి వద్మజు మెప్పించి సిరులతోడ 
మెజయ( జేకొని తెత్తు నమేయ మహిమ 
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జనని మనోరథము దీర్పు స్యరమహీభో 
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యితర మొల్లదు దుర్మేధ యీ లతాంగి. 
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విర మసి(చూలింతును శ్రీ 

హరి వానరమున భుజింప నాత్మజ! యింకన్. 

£63 

94 

లల 

96 

97 

98 

80, యతిభంగము నుంచి? 1. ఈ పాదమునం దఖండ యతికలదు 



284 

తే.గి. 

తే.గీ. 

భూమిన్ రుక్మాంగదుండను 

నామము నేకాదశీ దిన వత పుణ్య 

శ్రీమహిమయు( గీరి ౦వ 

సామాన్యుండనంగ (బదుక శక్కంబగునే 3 99 

అనృతంబు పలికిన నాకీ ర్తి యెటులై నం గానిమ్ము మోహిని నిమి త్రంబు 
మరలదు: హరి వానరంబు వదలననిన తండి వాక్యంబులు విని 
సంధ్యావళి రావించి మోహినికి మనోభంగంబు గాకుండ, రాజు 
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అభిప్ప ధర్మంబు! దొల6గింప న్మాగహంబు 

సెయకుము నీ మనంబులో. దోయజాన్య ! 

యమ్మ హారాజు హరి వాసరాంతరముల 

నన్న మనువేరు వీనులనై న విన(డు. 101 

భర సువత మొనరింప భార్య యాత్మ 

నానుకూల్యంబు వాటించి యాచరించి 

యందు(టో( బుణ్యలోకంబు లమితకీ ర్తి 

వెలయు సావి|త్రివోలెం బవితయగుచు. 109 

మందరాచలంబున శుభకరంబగు కర ంబిచ్చి కామాంధుండై మజచి 

యున్ననేమి? అది నేం గావించెద. ఈ రాజు శైశవంబున నుండి హరి 
దినంబున భుజియింవండు. మజియుక్కటి వెండుము. నన్ను, ధర్మాం 

గదు, రాజ్యంబును, బీవితంబునేని యివ్చింతు. వరిష్టనెన నేను గనిష్ట 

నైన నేమి ? అధిక నిన్షం మవాదంబు లొ తెద, (మొక్కెదం (బస 

న్నవు కమ్ము. 109 

వతి ననుర క్రిమై శపథపాశముల న్మెడ(గట్టి యీడ్చి యు 

న్నతిమతియె యకార్యకర ణంబులకుం బురికొల్పు నట్టి యా 

సతి నరకంబులంబడి యసారగళతిన్ బదిరెండు జన్మముల్ 

కీతిపయి వల్లు లీత్రనువుంజెందు నిజంబు నిజంబు మానిని ! 104 
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ఇటుల నెడి(గి నీకు హతవృ త్రి వాటించి 

మాన్న(దల(చి నీకు మజియును మజియును 
దెలువ వలసే నాకు జలజనయన।! 105 

గలిగి యునికి మాన గలనె చెలిమి. 106 

అని సంధ్యావళి పలికిన విని నగి నీవచనంబులు ధర్మ నిబద్దంబులగుట 

సేయందగు. వివాదంబు చెత ద్వంద? దృష్షియగునని నారదాదులచేత( 

బలుకంబడియె. హరి వాసరంబున నీ రాజు భుజింపండేని మరణాధికం 

బైనయొకటి సేయవలయునది నాకును దుఃఖకరంబగు నైనను నేను 

దైవ వశంబటున( బలుకుచున్న దాన నాత్మహనన విషభక్షణ గిరిళశ్చంగ 

పతన వ్యాశవదన చుంబన వ్యాఘసింహాభిగమనంబు లవ్వరికి 

నిష్టంబులు? దురుకా నృత వాక్య పరదారాభిమర్శనా భక్ష్య భక్షణా 

భోజ్య భోజన మృగయాపాన మ్యూత కీడన తృణకాష్టచ్చెదన లోక 

దండన సూక్ష్మ జీవహింన న్మకిడనంబు లెవ్యరికి నర్హంబులుః ఇట్టివి 

యేను నతండు *ేసేయమే ? యశోదాహకంబై ఘారంబై న నరక 

కర్మంబు 'సేయండే?”* ఏను నిర్ణయనై పలుకుచున్న దాన. తండి యెటు 

వంటి భావంబు దలంచు( దద్భావంబుననే యవత్యంబు జనియించు. 

క్మాంగద (్రంశ నార్థంబు జలజసంథ వుండు నన్ను దుర్భావన 

సృజించెం గావున నాకు దుష్టత్యంబు గాక శెష్టత్వంబు గలదే? నీకును 

రాజునకు ధర్మాంగదునకుం గీరి యగునట్టుగా నొకటి యెజిగించెద 

ననిన సంధ్యావళి యిట్టనియె. 107 

కకట ! వెతలు గలవె యాత్మలోన ? 108 

ఆ.వె, 

యాయకార్యకర ణ మేలయనుచు 

ఆ.వె. ధర్మబుద్ధి చెప్పం దగు విరోధికి నైన 

జెలిమిగలుగు నెడల(జెప్ప( దగదె? 

యదియు[(గాక పతికి నతృంతహితవృ త్రి 

వ, 

రు 

ఇల 

ఆ.వె, ఆత్మహాని సృతహాని సా మాజై $క 

హాని యెన నెంత నధిప వాక్య 

సత్యకరణ శీలశాలి నినై న నా 

కిరి చేయండి? (వాత పతి 

విల్, ఈ రెండు వాక్యముల కన్వయము కుదురుటలేదు 
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తే.గీ. భర్త దుఃఖ పలబ్టిమై( బరిత వింద 

జేయు నింతి యఢోగతిం జెంది జన్మ 

స వతీం బూయుో నిరయా వ్తి నడలి మూ(డు 

సమలు విముఖకైమి కుయోనిజని వహించు. 109 

క. ధనమేని పాణమేని వి 

భున కడిగినయపుడె యీక పూనికతో నుం 

డిన సతి విష్టాకిమియై 

ఘనదై న్యముతోడ నింతి కాష్టిలయు నగున్. 110 

కాష్ట కీట పృతాంతము 

గ 
వ. ఏను బాల్యంబున వవీజనంబుతోడన్ మత్ప్చితృ మహానసశాలం గోష 

కోపాలన పరుండగు పాచకుండు కాష్ట దళనం బొనర్ప(దత్కా-ష్ట 

మధ్యంబున నుండి నవనీత శుభాకారయు, నంజననిభాననయు( 

గనిష్టకా (పమాణయు( ద్వజ్మాంస సమావృతయునై న యొక కావ్ఫిల 

మెదలిన దాని భక్షింప నొక వాయసంబు చంచుపుటంబునం వొడుచు 

నంత నే నాక కాష్టంబున నదలించిన వాయనంబు విడిచి చనియె. 

ల 

అపుడా కాష్టీల మనుష్య భాషల నిట్టయె. ill 

కి సుప్రియయను స్త్రీ చరిత్రము 

సి వినుము సంధ్యావళి మును దురితం బొన 

ర్పినదానం గౌండిన్యు. డన(గ నొక్క 

(బాహ్మణోత్తముండు శోభన ధర్మశీలుండు 

గ లండు కన్యాకుబ్ది కలిత యశు(డు 

త త్త్వజ్ఞు.డైన యాతని భార్య నేనును 

[వాయ యను దాననో భీరుమధ్య : 

తల్రిదం్యడులును బాంధవ నమూహంబున 

న్నల్లారు ముద్దుగా నాచరించి 

ఏత “య” (వాత (పతి 

ఏ5, పాట్ (వాత [పతి 
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తె.గీ._ నత్య రులశీల ఎదశాస్త్ర |పసంగ 

వరవడతూ సంగ భంగ నిర్భర తరాంత 

రంగుండగు తదరున కిచ్చి రతులనియతి 

సమ వివాహంబటంచు భూజనులు పొగడ. 112 

క, మామామ యిచ్చి వర ము 

కామణి హేమాయుతములు తతవెభవ ల 

క్ష) మహనీయోత్సవమున 
నా మేర నెయిచ్చె( దండి యతిమోహమునన్. 11 

వ. ఇట్టు వితృశ్వ్ణతరదత్త విత్త శ్రీ |వమతృనై యుండ నంత( గొంత 

కాలంబునకు నా యత్తమామలు నాకలోకంబునకు నేగి రంతం 

(బబుద్ధుండై మద్భర్త మాసద్యయంబు గడచిన రాజమందిరంబునకు 
నేగి మరలివచ్చుచు రూపలావణ్య విలాన వి|భమంబులుగల వెళశ్యలం 

జూచి వారలలోన సొందర్యనిధి యగు నొక్కంరు నింటికిం దెచ్చు 

కొని దానితో రమింపుచు వి త్రంబు( గోలుపోయె. వర్ష త్రయంబునకు 

జూదంబాడి నిస్సు (౦ డె మధ్యూషణంబులు వేడిన నొసంగక పితృ 

గృహంబునకు నేగితి నంత గృృహంబు వికయించె నంత నల్ప 

మూల్యంబునకు! జేను దొడ్డి తోట మంద మొదలు సర్యంబును నమ్మి 

కొనియె నంత నోడ యెక్కి సము[ద తరణంబు చేసి దూరంబునకు 

శేగ  వాయువశంబున నాయోడ యా మార్రంబునంబడి యేడు యోజ 

నంబులు మించి చనియె నందునున్న నావికులు కుత్పిపాసార్దితులై 

వరానులైరి. వి తంబంతయు ఏడిచి దైవయోగంబున నడవిచేరి 

నిషాదులుం దాను నోడవిడిచి బహుశ్ళంగ విభూషితంబై బహువృక్ష 

సమాకీర్లంబై. బహువుణ్య ఫలాన్వితంబై యంబరచుంబి శిఖరంబగు 

నొక్క- నగంబుంజేరి భక్షణంబు వెదకుచు. 114 

తే.గీ. అచట నొక దాక్షచూచి జరామరణి" వి 

నాశనములగు ఫలములు నవ్యమధుర 

రసము లొలుకంగ భక్షించె రమ్యరుచులు 

దనర నిరువది యాజింటిదనుక నతడు. 115 

86, అఖండ యతి 

శ7. _ ““కనాళశనము౭ కుఫల"” [వాత వతి. 



288 

తే.గీ. 

తే.గీ. 

tA 

నారదీయ పురాణము 

అంత నాత(డం మృదుశీతలాంబుధార 

నల నలన। గోర ఛాయావిశాల 
య రా 

పాల సాలంబుమించి వంచాశ దుచ్చ 

పురుష మానోన తి వహించి పొదలియున్న. 116 

అన్న గచ్చాయ నుత్రరి యంటు వజచి 

దాని మీందట కితవాతంబు వినర 

న్మిదవోవంగ: దపను. డస్తాది, జేం 

నంధతమనంబు నిండె దిశాంతరముల. 117 

రతా వై కలి పృతాంతము 

అవ్వు డి "క్క రాక్షనుండు కాళీవతి పుత్రి రత్నావళి యనునది ఢౌత 

పాదయె పరీతశిరన్య-ల యె ని దింపుచు "వలయంబులు రెంటను బది 

రత్న ంబులును, సీవియందు( పదియేడ న్ రత్నంబులును, సీిమంతంబున 

నేడు రత్నంబులును, గేయూరంబునం బదుమూండు రత్నంబులును 

బూని మెజబుపువలతె నొజుపు చూపం బతికామయె తగినపతి లేక పరి 

తపించుచు నున్నదాని దశాననుండు సీతంబోలె హరించి మొజిలిడ 

నంకంబున నిడికొని మత్పతియున్న సాలంబుచెంత సరై ఏశ్యర్య 

సమనింతంబై. మయనిర్మి త రత్నమయ చితమందిరంబై కనకశయ 

నానన కోభితంబై పద్మరాగపాతంబై బహువృక్ష సమాకీరంబె బహు 

భక భోజ్యాభిరామంబై పరిఫుల్ణ హల్పకోత్సల విభూషిత హంన కారండ 

చ| కవాకోవకోభితతీర సారవన విరాజిత పుణ్యనదీ శోభితంబైన యొక 

గుహ సొచ్చి కుసుమళశయ్య పై రాజకన్య నునిచె నంత నా రాక్షసుని 

భార్యచూచి భర్తం గనుంగొని దీని నేమి కారణంబునం దెచ్చితి 
వేనుండ * నవత్నీ దుఃఖంబు సహింవ నేర్చునే * యని యాగహించు 

గృహెణిం జూచి [వైయభాషల లాలించి యిది భక్షణార్థంబుగా సంపా 

దింప( బడియె. ద్విజుం డొకండు దైవ వశంబున నాహారంబుగా( 

జేరిన వాడు. వానిం దెమ్ము భక్నించెదనన( దద్వాక్యంబులు విని 

చెఅగొని తెచ్చిన యా రాజకుమారి యేకతంబున నిట్టనియె. 1168 

మిఖ్యావాక్యము పల్కె సీ విభుండు దు ర్మెధావధానంబుతో ( 

దథ్యంబయ్యెనె నీకు? నీదుముదిమిం దర్కించి చంచద్దువో 
ఏధ్యంత స్థలి నుండ రోసి విడిచెన్ వేషంబు దూషింపుచున్ 

దథ్యంబింతయు రాక్షసోద్వహన కృత్యంటో నరోజాననా ! 119 
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అనిన విని, 190 

కోధార క్ర కటాక్షయె కలగి రకోభామ యూభామరే 

ఖాధారాళ విలాస విభమ శుభాకారంబు వీక్షించి థె 

ర్యాధిక్యంబు వహించి రక్కసి బలౌదార్య కియా శకి దు 

స్వాభం డీత(డు పాదముంచు ని(క నస్మన్మ స్త కాాగంబునన్. 121 

అని వితర్మించి యీ జగన్మోహిని భార? యయ్యెనేని నాకు నిలువ 

నవకాశంబు గలదే? సావత్స 6 ౧ దుఃఖంబు సర్వదుఃఖంబులకు దుఃఖ 

తరంబు. భార్యాద3యంబు గలవాసికి సమతాబుద్ధిలేదు. పతికి నిష్ట 

యైనయది సుఖంబుండు. పతికి నిష్టంబుగాని యది తిరస్కారంబు 

నొందుం గావున వై రనిర్యాతనంబు 'సేయవలయునని భర్తతో 

నిటనియె. 129 
0 

రక్షోనాయక !: యూ సరోజవదనన్ రాజాత్మ జన్ బాపురే |; 

భశార్థంబుగ( దెచ్చితేని విటవి పాంతగ్థ నిద్రాణ నూ 

త్స కోణీనురవల్లభున్ మెసంగు మానందంబునన్ నీకు ని 

త్య శ్షేమంకర శ క్రియుక్తుల మితో దారంబులై వర్ధిలున్ . 128 

అన ధపుండు పొమ్ము పొమ్ము సృక్సభాగంబు లూరుచున్న యవి 

యన గుహ వెడలి పదియాజేండ్డ జవ్వనియై నిలిచి మద్భర్తం జూచి 

రాకాసి యిట్లనియె. 124 

ఏల వచ్చితి విటకు మహీనురేంద : 

కారు మిచ్చట నెయ్యది గలదునీకు 

నేను రాక్షసి. బతిరాక్ష సేందు( డొక్యా 

రాజనుత( దెచ్చుకొని దాని రహిని( జొక్కి-. 125 

నన్ను దిగనాడినా(డు మనంబునందు 

నిన్ను. బతి(గా' దలంచి యే నిశ్చయించి 

యున్నదాన ననుగహోద్యుకి, నన్ను 

నేలు దయ(జూచి నేడు మహీనురేంద 1 126 

అనిన వి పుండు పియభాషల నిట్లనియె: 127 

మనుజులు రాక్షసులకు భో 

జనములు తద్లోమ్మి యెట్లు శక్యము రో 

మనుజ విరోధము పూర్వం 

బున నుండి జనించినయది భువనములోనన్. 128 

N—19 



౨90 

N-19x 

నారదీయ పురాణము 

అన మదిరాక్షి మధురొకుల నిటనియె : భవిష్యద్భారత పురాణంబున 

న న్న అ Oy న్న 

హిడింబియను రాక్షసి నీమచే ఎంచను వాండవ్వు కు భార్య గా(గలమ. 

నయుండు జనియింహ( (0 డగ 29 UK 0 గ్ర కం Ur GCG 0 టు ర స Ga | క్రో 0 జ్ గ్ర GK 

గలండు. వాని నే శర్ర్రంబుల వంచద6 దరంబుగాదు. ఇం[దశకి చెత 

ib, 

వ 
సాధ్యుండు గా(గల(డు. ఆశ క్రి పూరాంబున వై రోచనిజిఘాంసచే 

అలీ చా 

J 

నిం దుండు మధ్యమలోకంబునకు( జని శార్యంబున నా శక్తి దెచ్చి 
ట్ల హ్ 

ఒల 
నాలా గంబున నుంచిన వా(డదె యమర్హుుని వెనెని( దయోగెంచిన 

శ F గా చా ఇ న్న మృతుండు గావలయు నవి మతృతి నాలాగంబున విడినవాంయు అడి 

నేందెచ్చెద నది రాక్షసుపై. (పయోగించితివేని యతం తల్గిన మన 
న ద. ) 

మన్యోన్య పమాతిశయంబు లనుఖభషెంప(గలము. క్రాదేని వాండు 

నిన్ను భక్షించు. నన్ను సవత్నీ దుఃఖంబునం చొరలించుం గావున ని 

యత్న ంబుంద లంపు. నే ననృతంబు పలికితినేని జన్మారిత పుణ్యంబులు 

దొలంగు, (బహ్మ హత్యావరుల పాపంబు నొందుదు, మద్యపానం 

బొనర్చిన దురాత్ములైన (వాహ్మణుల దురితంబు నొందుదు, స్వర్ణ 

రత్నమ దినృపహారంబులు చేసిన వారి దుష్క్టూతంబు' గాంతు, 

ఆత్మ హననంబు చెసిన వారి దుర్గతింబొందుదు, పంచమియందు గ్ర్గరి 

రవం బొనర్శిన వ్రీల కిల్చెషంబు. జెందుదు. నవమిందరుచె,దంబు 
జ 

చేసిన వారి దుష్క_ర్మంబునకు లోనై యుండుదు. పరంబుల త్రీ 

సంగమంబు చేసినవారి వృజినంబులకు లోనగుదు. ఎవ డుచ్చిష్ట 

సమయంబున ఘృతంబు వోయించుకొని భుజించు నెవ-.డు ఘృతంబు 
0) 

(వలంబల్టి యాస్వాదించు నెవూ(డు దివారతం వొనర్చు వారి కల్మ 

మా 
షంబులకు నాలయంబిె వ ర్రింపుదు. గహన్థుండై వె శందేవంబు 

సెయక భుజియించి భిక్షుకులకు భికయొడంబడి వరిహరించిన వాళి 

యఘంబునకు నాటవవ్టి కనువట్టుదు. సం క్రమణంబున(దై ల స్నానంబు 

"వులచెత(దిర్హ [వజనంబును, బరోదపానంబునందు' బంచ మృత్తికా 

విండ్ ద్ధరణంబు "సేయక స్నానంబు చేసినవాని యంహువారంబులకు( 

జేరిక యగుచు. కుశకాశతృణంబులు దక్క శుష్కకాష్టంబుల దంత 
ధావనంబు చేసిన పంకం బనుభవింపుదు. నిజగృహంబున మొదవుం 

గట్టి తృణజలంబులం టోషించనివాని యేనంబులంజేకొందు. దేవార్చన 

యందు బైతృుకంబునం గామాననంబుననుండి యెవ్వ. డాచరించు వాని 
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దుష యలరు మూలంబగుదు. ఏ (బాహ్మణుండు గోరహితంబుగా 

మహిషిగణంబు నేలుకొనువాండెన్నె ని బాములంబడు నవినే నొందుదు. 

చిరిగిన, యధాతంబి న దగ్గంబై న పరులు గట్టినదియెన పటంబు( 
మా 

ఆ ఇం గ ” 7 
ది నంబు సేయువాగేగతింబొందు నాగతిం బొందుదు. 

వధూవిలోకన వరదార దవిలోకనంబుల నెయంది పొవించునది నాకు 
య ~ 

అభించు. సత్కథా వసం, బు 'సయునడ విఘ్నం కాచరించువాండె 

లోకంబునొందు నా లోకంబు నందుదు వారక్కమందు నజాత క 

దమునుమంబున( జెయువా( డెచ్చటనుండు నచ్చటనుండుదు. కంచుకో 

పెతయగు విధవయు( గంచుక రహితయగు భరమతియు నేజగంబుల 
వాలా 

0 

నుండుదు రాజగంబుల నుండుదు. హీనవాతి యతండు (బాహ్మణ 

వేషంబు( దాల్చిన, [బాహ్మణుండు బ్రాహ్మణ చిహ్న ంబు లేకయుండిన 

నే దుర్గతులం దొందుదు రా దుర్గతులం భొందుదునని పావరాక్షసి 

బోధించిన నంగీకరించి దవ్య లోభ రతి లోభంబులు పెనంగొని 

తచ్చ ర్తి వేగోంబె తెమ్మని నియోగించిన రాక్షసి చని తెచ్చెనంత, 129 

ఘను డా రాక్షనఏిరుండు 

తను( జెజగొని తెచ్చి మదసతం|త కీడన్ 

బెన(గొన వచ్చిన నా నృవ 

తనయ |వియంబొప్ప( బలికె దనుజునితోడన్. 190 

పరిణయము లేని కన్యను 

గరిమన్ రతినల్బ.( బాత కంబని శాస్తం 

తరముల. బలిి_రి ధరణీ | 

సురవర్యులు వినవె ధర్మసూక్మ |కమముల్, 121 

అదిగాన మద్భాగ్య మట్టయిన( గానిమ్ము 

నీకు దోసములేదు నిశిచరేం[ద : 

కాముకుండవు గాన భూమీశ నంగు ప్ర 

సౌ స్థలము. జొచ్చి శంకలేక 

తెచ్చితి నన్ను నుద్వ్భృ త్రిమై మొదలనె 
వవుండు భార్యయును విద్యయు గృహంబు 

విత్తంబు కష్టంబు వృద్ధి క్షయంబులు( 

(బావించు 'దె'వకృతంబువలన 
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తే.గి. నారదుండు తత్త్యవిద్యా విశార దుండు 

నానతి యొసంగె నట్టనె యకఖిలజనులు 

దైవవశమున నుండ(గ6 దగు నుపాయ 

ములు వృథాయగు వంధ్యారతులను జోలె 192 

రి ey . నీవు దక్కానాకు నిక్కంబు పతిలెండు 

సాలసాల మూల సంవవేశి 

యెన విపు సీకులాంగన చంపక 

యుండెనేని తెమ్మఖండమహిమ. l Co co 

తె.గి. పావకుండును జలమును బాహ్మణుండు 

భర లరయంగ జగతిలో. బరిణయమున 

కట్టు గాన కుశ జలానలాదికంబు 

లొనరకుండిన [బాహ్మణుం డొక(డు చాలు. 194 

గ్ర దనుజాధీశవతంన : నేండు సుముహూ ర్రంబె న హోమాంతరం 

బున విపున్ భజియుంపు మీ వనిన నా వూవిల్లుడెయన్ రయం 

బున నేగాన్ ఫలియించు(టో మనసులో; బూర్హంబులౌ కోరు, లా 

ధునవిపున మడియించునో యివుడు మత్క-ంజాత్నే గర్వోద్దతిన్ . 135 

మ. అని చింతించుచు నేగుచో నదరె సవ్యంబైన నేతంబు న 

య్యన నాత్మతుత ముద్భవించె, నిజదెహాకిర్ణమౌ నంబరం 

బును నేలంబడియొన్ నగాగమున నిప్పుల్ [గక్కె ఘూకంబు (ప్ర 

త్యృనిలంబుల్ పలుమాణు ఏచై నశుభంబై తోంయెం (గవ్యాశికిన. 196 

కొ అవి యన్నియును నాదురాత్మకుం డాత్మలో 

గణన సేయక వచ్చి కామనీయ 

కస్ఫూర్తి మానుషకాంతయె భర్త భా 

ర్యాభావములను దాహ్మణు(డు( దాను 

జోకయె మద్భర్ర తు[దుండు సంతత 

పావశీలుండు నవతి (గాగ 

నొక బాలరాజ కన్యక నెత్తుకొని వచ్చి 

యున్న వా( డతని నె నొల్ల ననుచు 
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నాడి కొన విని కోధత్నామాక్షు( డగుచు 

వివృత వదనంబుతోడ( దద్వారు( డుగా 

వాక్కుఠారంబు బెళ+ కనవార్యశ క్తి ( 

గవసి చనుదేర వెజచి తత్కృ_ంజవదన. 137 

శకి వెవుమనుచు( దచ్చ క్తి దెలుప నది |పయోగించిన వక్షస్రలంబు 

నాటి రాశషసనుం డిలైనంత( దచ్చ క్తి నాగంబునకు నెంగ. నిశాచరకాంత 

యేకాంత నిశాంతంబునకుం దిగిచి దివ్యమానసభోగంబు లనుభవింపు 

మని పయోధరంబు లాస్స్పాదింవుచు( గౌగిటం డేర్చుకొని వెనుచని 

వచ్చు కాంతునకుం గెదండయిడి కుచంబుల నొత్తుచు గుహలోనికింజని 

రాజక నృకామణిం జూపి యుది పంచగప్వూతి సంజ్ఞ చెం గాశియను 

పురంబు గలదు. హరిహర భాసన్క_రులరు నాలయంబైనదది. అందు 

సిల్లినవారికి( బునరావృత్తి అభింపదు. ఆ పట్టణంబేలు రాజవుతి యిది. 

దీనిం గాముకు(డై మత్పతి న్నిదించునెడం గొని తెచ్చె. దీని. దండి 

కడకు( జర్చి సంరక్షించు. ఇవియే వరరత్న శయనాననంబులేను నీ 

యధీన. నేను నిన్నుంగోరి కీనిం జంపించితి. వీనిం గౌమారంబున( 

బతింగా వరించియు నీ శుభాకారంబునకు మోహించి యిట్లు కావించితి 

నన్నుం గటా&ించు మనిన, ద|దాక్షసితో నిట్టనియె. 188 

శ్రీల నమ్మ (గరాదు చెలువ ! సవర్లు(డౌ 

(పాణ నాయకుని సాపత్న రిశంక 

సమయించితివి నన్ను సమయించు తమి చో 

ద్యంబు లావణ్య గుణాభిరాము( 

డధికుండు నాకంటె నభిమాని యరుదేర 

సీకేటి మోహంబు నీరజాశి ! 

యత్యంత భయము దాహ్యాభ్యంతరంబుల 

నావహింపు చున్నయది సిజలబు 

చందబింబాన్య : సీకు నిష్టమగునట్లు 

సేయుమి(క నెల్లి నే(డింక( జితగించి 

(తుంచి భుజియించు నీవు న క్రంచరాంగ 

నామణివి నీకు నిది కుల న్యాయపథము. 189 

అనిన 140 
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నను నెల్లప్న దు నేయ రాక్షను( దనూనక్రోథధూ మాక కుడ 

౦ జెణిదెచి ఏ నగ్గలిక మై మోహించి సావత్న దుః 

ఖసిరాదం బొన ఇ వీడు మిగులం గహైత్ము( డేమందు సీ 

దనుజ వ. ఫల (1 2) యని యాత్మన్ నమ్మ (గా నెర్తువే? 1&1 

అయిన నేమి? నమ్మి నవానిం దెగటార్చిన బ్రహ్మ హత్యా పాపంబులని 

యెజుంగనే ? 142 

నమ్ము నమ్ము నన్ను నమ్మినవా. డని 

నిన్ను నిర్వహింతు నిజమనోధి 

జయెన యంతో రాత్మయు. బంచభూ 

Mn పీక ధవుండవెంచ. 142 

అనిన దదా3కరంబులు సత్యంబులుగా( దలంచె నంత రాక్షసి నిజమంది 

రంబునంగల సకలధనంబులు సం్యగహించుకొని క రేణురూపంబున 

[బాహ్మణునిం బె నిడుకొని రాజపుతియైన రత్నా వళి నదృశ్య కరణ 

శ కిం దోడుకొని తృతీయ ముహూ ర్తంబున శంకరాలయంబున కరు 

దెంచి కాశీపరంబు చూపి యిది పావతరు కుఠారంబు. ఇది సంసార 

గహ పాదకంబిది షడూర్మి కూర్మ సువర్ణద్యూతం బిది కర్మ నీజోష 

రంబిది నద్దతిమూలం విది పురాణంబుల వైష్ణవ స్థానంబని వర్ణింపు 

దురు. శలకరుం డెన్ని ది దివృతిర్థ స్థ స్థలంబులు దిరినిన బహ్మహత్య 

దొలంగదయ్యె నిది విడిచిన నేమి యగునోః యని (పార్టించిన నారా 

యణుం డిచ్వె నిది శివునకు. నాండు మొదలుకొని శివకేతం బయ్యె 

నిది భోగాభిలాషుల కేని మోక్షదాయకం బిందునున్న వారికి. గాల 

భెరవుం డనేక విఘ్నంబులు గల్సించు నిందు సిద్ధింబొందిన చంచ 

లాత్ములకని ముక్తి కరతలామలకంబగు. ఈ రత్నావళి తండి 

[పతాపశాలి యీ పట్టణం బేలు నతనికి నీ కన్యక నర్పించుము. ఈ 

న్షేతంబు భుక్తి ముక్తి పదాయకంబు అని విన్నవించిన విని 

[బాహ్మణుండు రత్నావళితో దిగు నంత. 144 

వీనోత్తుంగ పయోధధర 

మె నాదీ లీలందాల్చి యా రాక్షసి ను 

శ్రీ నరుగుదేర వి|వుం 

డా నృప కన్యాపుర మున కప్పుడు చనియెన్. 145 

68 అఖండయతి.* 
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చనుచో నంత నిశీభమయె( బురరశా శీలకుల్ ధావనం 

బున ననో స్య సభ యంకరార్భటి సమాపూర్ణో కోలాహలం 

బున? బెల్హార్చుచు రాజవీధికల చవుళ్శ్ళాలకింప ల గ 

నాని యా రాజకుమారి వపలె_నవు డా &ోణిశ భృత్మ్యాశితె కోన్, 146 

మరు వేగంబునంజ!ణ ఎ మడ్డ నకుండగు రాజుతో నంతఃపవురంబున నుండి 

మున్ను ననా సక వరాత్యుయ రాక్షసుండు గొని చనిన నా రాక్షసుని 

చేత న దూషితనై (బదికి వచి నాకై విజారంబు నందవలవదు. తా 

(వాహ శ్రైణుం దొకందు ముండ తో డ్రెచ్చె నతని నెదురొ)-ని 

యర పాద దవురనృరంబుగా( బూటింపుము. దైవ వశంబున శ్మతుం 

డణ(గందొక లెడయ్యె. _వితృవనంబున గతబీవుల యన్నంబు 

భుజించు వాయసంబునకు హవిర్ రోజనంబు లభించునే * శునకంబున 

కుచ్చిష్టంబుగాక రాజార్హ ంబై న పంచ చగవ్య పాళనంబు సిద్ధించునెః ఏను 

ద|దాశగునకు భార్యనె |బదుకనేర్తునే తల్రిదం[డులైన మీ భాగ్యవిశ 

షంబున విష్టపాదనం పా ప గంగోదకధార వలె బవి|తనై వచ్చితినని 

విన్నవించు,డని వలికన సుజాహుండను పుర రక్షాపాలుండు రాజ 

గృహంబున కరిగి యన్నియు విన్నవించిన నద్భుతంబగు త ద్వ్భృత్తాంత 

మంతయు ఎని రాజు మహామాత్య కళత్ర పురోహిత నమేతుండె పుర 

దాగరంబున వడలి గంగాతీరంబున నమ్హాన కుసుమాభిరామయు నను 

పమ మబేభూషన స్థామయ నగు తూ(తుం గాంచి దూరంబుననుండి 

మొజలిడుచు వచ్చి యక్కునం జేర్సె నంత నంతరంగంబు నిండ నా 

కాంత త కం[డికిం | మిల్లి ఏను థె ఫెతచరణనై కాళ్ళకడ శిరంబు చేర్చు 

"కొని నిదింప రాక్షనుండు గొని చనియి. నన్ను వరింపదల(చిన రాక్ష 

సుని నె తన్మానుషాకృతినున్న తద్భార్య సావత్సక దుఃఖంబున వాని వై 

నలిగి యతండు శౌర్యంబునం దెచ్చిన యిం|దశ క్తి దెవ వశంబునం 

జేరిన యీ బాహ్మణుని చేతికిచ్చి మడియించె. మమ్ము (౧ రేణు రూపం 

బున( దనవె నెక్కి_ంచుకొని యిచ్చటికిందెచ్చె. దీనిం బూజింపవలయు. 

ఈ బాహ్మణో త్తముండు సద్దుణపూర్ణుండు. ఈతండె నాకుం బతి. 

ప్రరాణంబుల నొకనికిం గూర్చినయది యొకనికి లభించదని పలుకుదు 

రితనివై నాకు మనంబు దగిలినయది. సతీ ధర్మంబు నిట్రనెయగు. 

శాస్రాగమ నిదర్శనంబున నితనింగని యే నన్యునొల్ల. ఈ రాక్షసి 
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మ|త్సాణంబులు నల్మినయది. ఎతత్సమ్మతంబుగా రూవకులకీల సంప 

న్ను ండగు నీ [దాహ్మణునికి నిమ్మన నట్టనె నంగీకరించి దానిం 

(బార్ధించి. 147 

కాశీరాజు ప్పుతికను గౌండిన్యున కిచ్చి వివాహ మొనరించుట 

మ. ఇది సి దాస్ యను[గహింపు కృపచే నింతీ !: మనోజాత మ 

ర్మదబాణంబుల( దూలి యోర్చితివి త దతోవిభున్ నింద కా 

సృద మైయుండిన నుండనిమ్ము విలనతాభాగ్య భాగ $క సం 

పద నీ వి వుండు భర్తయైన జనిసాఫల్యంబు ని కబ్బదె గ 1485 

సీ. మత్సుతకును నాకు మద్భాంధవులకు మ 

దిష్టదెవములకు సిశ్వరివి న 

వోషనంపతి నుండకు మీద్వి 

జా గణికిచ్చి త్ర నాత్మజాత 

నిదినీకునిల్ణడ యెలమితో మన్నించి 

దాసి(గా నేలుమో తల్లి ! నివు 

దెహూంబు.( [బాణంబు( దీజీనయవి నేండు 

తిరుగనిచ్చితివి సందేహమేల 2 

పత్సిత ౧ 
(క. 

తే. గీ. యనుచు లాలించి పలికిన నాత్మ నుబ్బి 

యిద్దఅము నీకు. దనయల మింతయేల ? 

నగరమున( బూజ నొందితి జగ మెలుంగ 

నిఖిలభాగ్యంబు లభియించె నృవవరణ్య : 149 

వ, అష్టమినుండి చతుర్దశిదనుక నేడుదినంబు లుత్సవంబులు 'సేయవలయు 

నృత్త "తగీత వాద్య నటికీ ర్రన సమేతంబుగా బలివూజాదు లర్వ్పింపవలయు 

నగరంబు కృగారింవవలయు నిందున నీకు( గల్యాణ పరంవరావా ప్రీ 

యగునన నట్టి కావించి [బాహ్మ ణునకు( బరిణయం బొనరించె నంత 

దాసదాపీ గో మహిష హయ కుంజర యాన దివ్యవస్తాాభరణ కనక 

రత్నాదులతో భటజనంబు గొలువ రాజు రత్నావళి ననిచె. రాక్షసి 

కరిణియై కంధరంబున నిడికొని నిజవురంబునకుం దోడొని తెచ్చె. 
తద్భృహంబు కుబెరగృహంబునుంటో లె( గలిత వస్తు సకల సంగహంబై 

యుండ సపత్నీ ద్వయంబుం జూచి యేను దుఃఖింపుచు నుండ బంధు 

నభీజనంబులు చేరి మర్మ భేదకంబులగు పరుసని మాటల నిట్టనిరి. 150 
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పతి నీకు వలనెనే భామిని ధనలోభ 
పరత వంచించితి భర్త నిన్ను 

దీనత వేండనిందించి త్యజించి వ్వ 

పుట్టిన యింటికి. బోయి నా వ 

సీవ చేసిన నిత్య పిచ కృత్యంబులు 

దల(వవే దంచలతగమున నబల ! 

శాశ్వతము తండి సంపద : మలి భర్త 

సంపద సతికి కాశ్వతము గాక 

యరధిపుకడ కెట్టులేగాద వబల ! లజ్జ 

లేక భాషింప నోరాడు నీకు నెట్టు 

అంగ సంగంబు సుఖమె? దురాత్మ : నీవు 

నాట నాడిన మాట నానాంట నరయ. 151 

ఆతండు నిన్ను గృృహంబు( జేర నిచ్చునే ? లోకవాదభయంబున( 

జొరనిచ్చిన శయ్యకు( జేర నిచ్చునే ? శయ్యకుం జెరనిచ్చిన( బశు 

సంయోగంబునుంటో లె బలాత్తార రతంబగునని యాడిన నధోముఖినై 

య(శువులు దొరు(। సీమణివలయంబేల యీనైతి? సీ నూవురంబేల 

యీనైతి * సీకటి న్యూతంబెల యీనైతి నయో్యో : యొక గవ్వయైన 

నిచ్చిన మన్నించు(గా : లోభంబుకంపె దుర్గుణంబు గలదే? యని 

*0ళతలంకుచు నతని మొగం బెట్టుకాంతు నేమని భాషింతు ? తలకుం 

బాసిన వెండుకంజేసి విడిచితి నింక నెడసిన చిత్తం బెట్టు హత్తునని 
విచారించుచున్న సమయంబున. 152 

బంధువర్గంబు వెంటడిరా ననేకులు 

వేతహస్తులు వృద్ధ వి వజనులు 

చామరవ్యజనవి జనవరుల్ నలువంక 

సవడి(గొల్వ(౫ సితచ్చ[తరాజ 

మూనిపట్ట(గ భూషణోత్క_ర పెటిక, 
గొనియొక నైరంధి మొనసి నడువ 

రమణీయ కాంచన రత్న డోలిక( దెచ్చి 

జంఘాలవర్వు లాశ్చర్య శక్తి 

89. 

40. 

"నాడ వాశ [పతి 

““తలంగుచుో (వాత (వతి 



త. గీ, గునుంగొని వురం;ధీ! సి వతి భునగుణాఢుం( 

డభిల ధనములు రాకాద్యయంబు( గలిగి 

యకరుగుదెంచి భవస్మాహ భరమువలన 

మమ్ము బుత్తెంచె( దడవేల ?; మగువ! రమ్ము. 193 

వ. అను తద్వాక్టంబులు విని లజించి వతు ఎ తరంబులు వోచక వతి 

గుణంబులు దలపోయచు నున్న | సమయంబున బంధుః వర్గంబు పతి 

పెలువనంపవినం బోవని యవ వదిడోను జ న్మంబులు వాయసియె 

జన్మించునని బోధించి దోలిక నెకి_ంచిన నెను భ రృగృహంబున కె( | 

క. కనుంగాంటి వస్రరానులు 

మనసార కురంగనాఖి కాన్మీరజ చం 

దనరానులు (ధనరాగులు) 

నినరానులువోలె మణులు నిరుగడ మెజయన్. 155 

వ. అ పృడెదురె్య. ని మద్భ ర్త  రాష్షసీ రాజనందనలచే. బాదంబు లొ తెంచి 

తనకుమామయగు రాజిచ్చి న సొ సొమ్ములు, రాక్షసీద త్తదివ్యరత్నంబులుం 

జూపి యో సొమ్మునకుశ సిళ్తే యాధిపత్మంబులని యన్నియు నప్పున 
చెసి నన్ను మన్నించి; సపత్నులుచూడ నేకళయ్య విహరించె. కట్టు 

కొంతకాలంబు దాంటిన నేను గాలాందరంబున “నరకం బనుథవించి 

యూ రూపంబున జనియించితి. ఇంక వెయిమాజులు తిర్యగోనుల 

జనియింప వలసినయది. తన బీవితంబులు వతియెడ దాశెనేని బవహొు 

నరకంబు లనుభవించునని కాష్టకీటంబు పలికిన నేనిట్టంటి. 156 

క. నినుం జూచిన దయవుక్రైడి 

ఘనతరమగు నిట్టి పాతకంబే సుకృతం 

బున6 జను నా సుకృతం బివు 

డెనరించి జగంబు సతు నొసంగుదు నీకున్. ' 157 

వ. అనిన గాష్టకీటం బిట్టనియె. 155 

క, ఇలయెల్ల దాన మిచ్చిన( 

దొలంగందు నా పాతకంబు దూరతరంబై 

తొలగును హరి వానరమున 

వలసిన సుక్సతంబువలన విమల చరిత్రా ! 59 

41 “మీకే” | వాత,వతి 
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కట మాఘ మాస మహిమ 

కెయు మామమానంబున దెవతలు తమతేజంబు ఉంంబుల నుంతురు. 

Es 
ఇ Gr 

fete 
ల స్పానంబున బహ్మ హత్యాది పొపంబులు మొజలిడుచుం 

దాంంగు. నాండు స్నా నందు బెసినవాదిపింగ ల సద్గతి సంగత స్టలంబున 

సరిన్సి రర ఆఅలంబులం దవగాహించుట యు తమంబు. 

gy paul శ్ర 
సా గ్రైన్స్ 

Gh fn 

పీ తటారంబులయందు స్నా నంబుగావించుట ష పథ కుంటి. గహ 

స్నా నంబు _శేయోఒర్టు అగువారికిం జయందగదు. శేతల | జలంబున( 

= దాతస్సాంబు( జేయ [బశ స్తంబు. న ంబునంగాని నా ఖగంబున( 

బుణ్భ్యంబు లభించదు. (శయస్కా ముండగువాంతు వహ్ని (గాలం 

జనదు. హోమా వారంబు వహ్నిసృ్పర్శంబు సెయందగదు. సూర్య్కోవ 

యంబున; మార్పు దెల్రనగుట మెఘావరణంబున సూర్వుండు గానరాక 

యుండిన నువయంబె కా నెయింగవలయు. ఉదయంబున స్నా నం 

బర్త ంబుగాదు. సరిత్రోయంబు దాొలరకయు నన్న నవకుంభ స్థిత జలంబులు 

వాయువు రాతి సోకిన యవి తీర్ధమాడిన గంగాస్వాన సమంబగు. 

మాఘంబున దినదిన స్నానంబుచెసి శర రతో(గూడ( దిలలు దానం 

బొసనంగవలయు, మాఘావసానంబున (బాహ్మణులకు ష్మడసో పతం 

బుగా భోజన మొసంగవలయును. విష్ణుమూ ర్తియె సిరంజనుడగు 

సూర్వుండు (పతుం డగుంగాక యని దంపతులకు శుర్ణవ స్ర్రంబులును 

సప్త వేనువులును మోదకంబులును దిలమయంబు లఅగునవి ముప్పది 

యగ్సింవవలయు నామోదకంబు లొకభాగంబు శర) గ్రారయు మూడు 

భాగంబులు, తిలలు నారికేళ శకలంబులు మూడు భాగందబులును, 

నేలా మరీచంబులతో( గూడ. జేసిన దాన శుద్దియగు. మాఘంబు 

నెలయు నభ్యంజనంబు వదింపవలయు బాహ్మణుండు. 
జ 

“దివాకర! జగన్నాథ ! (ప్రభాకర ; నమోజ౬స్తుతే 

పరిపూర్ణం కురుష్వేదం మాఘస్నానం మమాచ్యుత :” 

యని సూర్య ప్రార్థనంబుచేసి యా నూర్యబింబంబు భేదించి పరమ 

ధామంబు న రోందుం గావున మాఘస్నా నంబు సేయు నతండు మోక్ష 

గామియగు. తన్మాసంబున శుక్ల ప త్షైకాదశీ యందు నాదిత్యార్మ్థంబుల. 

గూడెనేని మహాపాతక నాశంబగు. నక్షతంబు' గూడకుండిన నువ 

వసింపవలయు. కౌరషలలో యశస్కరుండగు ఫీముండు దరాగ్నిచె 

నుపవాసంబున కోర్యకుండియు( దన్మాసంబున నుపవసించిన మహో 

ఫలంబని యెటింగి యువవసించు. నాంటనుండి భఖ మైకాదశియనం 
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(బసిద్ధంబయ్యె. ఇది మవోపాపంబు లపహరించు. కున్భవతి దెశం 

బునుం టోల(, గువు తుండు కులంబునుంటో తె( గుభార్య పతిందోలె, 

నధర్మము ధర్మువుం బి బోలె, గుమంతి రౌజుం బ వోలె, గుజ్జానంబు 

జ్ఞానంబునుం బోలె, గుశౌచంబు శౌచంబునుం బోలె, ననంవాదంబు 

సంవాదంబునుం వోలె, నసత్యంబు సత్యంబునుం బోలె. హిమం బుష్టం 

బునుంటోల, ననర్థం బర్ధంబునుం వోలె: (బకిర్తనంబు దానంబుంబోలె, 

విన్మయంబున( దీవనంబునుం బోలె, నళిక్షచే, బు[తుండునుం బలె, 

దూరగతి గోగణంబునుం బోలె, నసంకెతంబు పెతృకంబునుం బో లె, 

వివర్ధనంబున వి త్తంబునుం బోలె, భిమద్వాదశి సమసాఘంబు 

అహరించు. 160 

బహ్మ హత్యా సురాపాన హేమస్తేయ 

గుర్వంగ నానంగ ఘోరతర మ 

హా పాతకములు నయ్యన నన్నియును గూడి 

(పావింవ హదివానరంబె కాని 

యరయ( బుష్క్ట్లర నైమిశారణ్య కురుదేశ 

శమన సహోదరి జహ్నుప్పతి 

కా నర్మదాదెవికా _పథభాసాది త్రీ 

ర జపతపో హోమ దాన మహిమ 

లణ(ప నేరవు లోకంబు లభినుతింప 

ఖభూమిలోపల6 గల పుణ్యములును హరిది 

న|వతవు నుకృతముదూంచ నయము దెలియ 

నరియె హరివానర|వత సారమునకు ? 161 

ద్వాదశ వుణ్యవాసరోత్సవము వంటి 

యుత్సవము గల నేర్చునే యుర్వియందు 

నజహరాదులకైన శక్యంబె దాని 

మహిమ యంతయు. గొనియాడ మధురవాణి : 162 

ద్వాదశినాండు హాటక వరాహ పురుషరూపంబు గావించి ఘటోపరి 

భాగంబున నవతా[మపా తంబు నిలిపి దానియందు సర్వబిజంబులు 

నించి **సి సితవస్త్రంబు గట్టి సువర్ణంబిడి చుట్టు దీపంబులు వెట్టి, సురభి 

కునుమంబులు నిగిడి 'వరాహయ నమి యని పాదంబులును, 

'కోడాయనమి యని కటిన్థలంబును, “గంభీర ఘోషాయ నమి యని 

కల్ల. “ర్ట త్ర వాత (వతి 
LC 
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నాఖియును, 'శ్రీవత్సధారిడొ నమి యని వక్షస్థ ఏలంబును, “సహన 

శిరపనమ' యని బాహువులును, 'నరేంశాయనమ' యని కంఠ పదేశ 

మును, 'సరాత్మననమ' యని ముఖంబును, “సు పభాయనమ' యని 

లలాటంబును, 'శతమభూయ నమ' యని 'రేశంబులును బూజించి, 

జాగరంబు గావించి విష్ణు మహత, ౧ ౧ దేతిపాదక పురాణంబులు వినుచు( 

బాత౭కాలంబున( గుటుంది యగు వై వై స్టవునకు గోడ నహితననై వెద్య 

పరిచ్చదకుంభంబు దానం విచ్చి యంత బంధ వర్గంబుతో ( హం 

బారణ చేసిన బునర్జన నంబు నొంద(డు. జ్ఞానాజ్ఞాన కృతంబగు 

బహుజన్మార్టిత పాపంబును నూర్ఫుం డంధకారంబును టోలె హరించు 

నిటువంటి దాందశి పూర్వజన్మంబున నాచరించినదానవు. తన్మహత్ర్త్వం 

బున నీపతి యీ వృతుం డీ సంపద నీకు లభించె. త ద్వాదశీ వతవుణ్య 

చతుర్దాంశంబు నా కిచ్చి తివేని భర్తృనిమిత్త దవ్యలోభ పాతకంబు( 

దరించి సద్దతిం టొందెద. నా యట్టు లెవ్వతె లోకంబున నాచరించు 

నది కమిాని శతంబునం బుట్టి సిమ్మట( జండాలియె జన్మించునని 

విన్నవించిన దె దానికి దత్సలం బి ట్ రొనంగితి. ఏం జూడ విషు పురంబున 

కేగె.. స్రీలకు. బతియే దైవంబు. పతిని విడిచి వితృగృహంబున 

కెంగి బ్రాహ్మ ణభార్య కాష్టకీటం బగుట చూడవే? కుల శనీలాద్యభి మాన 

వతివి. మజియొకటి 'వేడుమని పలికిన రోషంబున సంధ్యావళిం 

జూచి యిట్లనియె. 169 

మోహిని ధర్మాంగదుని రాజు చంపవలెసని కోరుట 

నకల ధర్మాధర్మసార మీ చెణిగిన 

దానవు పతిహితత్వంబు దొజణకు'( 

[బాణ మిచ్చెదవేని( [బాణంబన(గ నెంత ? 

యంతకంటె. దలంవ నధికు(డైన 

ధర్మాంగదుని( బట్టి తన చేతివాలున( 

దల( (దెవ్వనేసి యాతల నిజాంక 

థాగంబు వై( బకషఫలమున్న యట్రుగా 

బర(గంబూనిన వాని శిరము నవ్య 

చం|ద బింబ సమంబు సశ్మశుకంబు 

కుండలాంకంబునై న యా గొనబు చూచి 

సంత సిల్దుచు నేతాకు జలము లేక 

రాజు వ్ ర్రింవ వలయునో రాజవదన 164 
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అనిన: దదూచనంబులు విని కంపించి సంధ్యావ? ధిర్యుంబు పూసి 

నగుచు కక సమిరిత గాథ పురాణంబుబఐయందు వినంబడియె. 

దాందళ సంర మోక్ష్మ్యప వదయగు. ధనంబు విడుచు, గ్భహంబు విడుచు, 

ఖా తరల విడుచు, మి[తుల విడుచు, గురుని విడుచు, బంధువుల విడుచు, 

త్రీర్థంబులు విడుచు, యజ్ఞంబులు విడుచు. దర) క్రియా తవస్సాంఖ్య 

యోగంబులేని విడుచుంగాని యుభయవత్ష్మ దాదశీ వానరోత్న వంటు 

విడువ(డు. తద్రాదశీ (పభావంబున ప. నికు సంతోషం 

బుగా ధర్మాంగదుని పాంసించిన నంతోషమున నుండుము. సత్యంబు 

వదలిన నరుండు శంపాక పరునకంటె నీచుండగుం గావున సత్యంబు 

వదలునే* యని పోయి వతి చరణంబుల (వాలి యిట్టనియ. 165 

మెంచి హరివానరమున భుజించు బొండేె 

నయు ధర్మాంగదుని తల తజంగుటొండె 

కాసి యెవ్వియు నొల్ల దా కలుషశీల. 166 

తనయుని వై ఇమ తల్లికి నధికంబు 
కనియెడి దుఃఖ ముత్కటతరంబు 

తండి పజావాప ధర్మ హెతువు గాని 

తల్లి పాలనము వర్ధనముచేయ 

నోవ లోక బున నూర్జిత సత్య[వ 

తంబునిల్స( దలంచి ధరణినాథ ! 

కతగుణాధిక వృత సౌహార్ద మాత్మకు 
వదలితి నీవు సత్పథమునంద 

ఘనుని ధర్మాంగదుని బు|త్రు( డనక చేతి 
హేతి. బరిమార్చి మెడమి(ద నిడిశిరంబు 

గాంచి హర్షించితేని యాకాంత కొనంగు 

వరము ఫలియించు ననియె నావశ్యకమున. 167 

ఇట్టి యాపత్సరంపరలు తరింపంజెయ సీశంరుండు గలడు. శిబి 

స్యానంబునకు మాంనం బీండె? పురందరునకు( గర్హుండు చర్మం బొప్చిం 

పండె? బమూతవాహనుండు గరుత్మంతునకు( [బాణం బొసంగండె? 

దదీచి చేవతలకు నెమ్ములు విసర్జింపండె 2 క్రీర్రి ధర్మంబు సత్యంబు 

నిలు పకొనవలయు. శ మోహిని ధర్మ|భంశంబు నొందింప విధాత 

నిర్మించినవాడు. వృత. హింసకునిపె దేవతలు వై ముఖ్యంబు నొంద 
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రేని సరినదంబు నొందెద వవశ్శంబు దృథచిత్తుండ వై సత్యంబు 

సిల్చుకొమ్ముని విన్నవించిన. 165 
ప 

లో ఇ ల్లో. న్ కళ ar అంత రుక్కా ంగదు(యు సృ త్రహత్య, యాత్మ 

హత్యయును జూడ (బహ క్యూ హత్యాధిక ములు 

గాన ధర్మజ్ఞా ఎనయ విథ్యాతు నితని( 

ఉందె యేలోకము ( భదింతు సాధ్వి ; యకట! 169 

మందరంబున కేలఫోయితి ? విధిబలంబున నీ మోహిని నేల చూచి 

మోహించితి ? కువు[తుండేని యొకనిచే నీలినం దం|డికి దుఃఖంబగు, 

ధర్మశిలుండె న నందను నెట్టు నా చేతిహేతిచే హింసింవుదు ? నేను 

జంబూచ్వపంబె కాని (యీతండు) సప్తవ్థాపంబులు నేతె. విష్టుభ క్తిచె 

నాకంటె నథికుండు. ఏమి సేయుదు నెటు బదుకుదు నెట్లు 
రా 

తరింతుః నీ నేంగి సాగంతంబు గావింతునని చేరంజని యిట్టనియె. 

సారి గొనశాల నందనుని( బుణ్యక ర ంబగునట్టి తదమా 

వరదివన|తయంబు విడువన్, ననునేని కృతాభి చేకయె 

వరంగిన సాధింనేని యసిపాలుగ. జేసెద( జేయుమన్న దు 
ంఎ 

Wd రారకర ష్కరతర క్ర ర్మము లసంఖ్యములై న నొ నొనర్తు నెన్నికన్. 171 

ధర్మాం ంగోదుం జంపిన నీకు నేమలాఖభంబు? హరివానరభంగంబు చేసిన 

పీకు నేమి లాభంబు? దానుండ నినుంగొల్సిన వా(డ నెయ్యదియెనం 

జేయుదు. కళితరత్నాంగుళయక భారంబులగు కరంబులం బాదంబు 

లొ తెద నను[గహింవవేః వు వృతధిక్ష( బెట్టవే; గుణవంతుండగు ప్యుత 

రత్నంబు దుర్తభంబు, హరివానరంబు దుర్షభంబు. జాహ్నవితోయంబు 

దురభంబు, "జనని వాత" ఎల్యంబు దుర్షభంబు. సత్కుల్వవసవంబు 

మరభంబు. వంశజ వియాజనంబు మర్హభంబు. కాంచన దానంబు 

దుర్హభంబు. హరి పూజనంబు దుర్హభంబు. వెష్టవదీక్షా నియమంబు 

ర్రభంబు. శ్రుతి సం|గ హంబు దుర్హభంబు. వరాహక్షేత్ర వాసంబు 

దుర్దభంబు. ఆత్మచింతనంబు దుర్హ భంబు. గురునత్కారంబు దుర 

భంబు. విష్ణు నిమి త్త జాగిరంబు దుర్తభంబు. పుష్కర జలంబు దుర 

భంటు. శిష్టసంయోగంబు దుర్హభంబు. వుత సంపాప్తి దుర్రభంబు. 

అచ్యుత భ క్ర దుర్హభంబు. వథ్యాశనంబు దుర్తభంబు, మహా కోర ధంబు 

దుర్రభంబు. వ్యాధి నిదానంబు దుర్హభంబు. మరణవేళ విష్ణు స్మర 

అంబు దుర్హభంబు. సీలవృషభ మోచనంబు దుర్తభంబు. [తయోద? 

గద కర్మంబు దుర్త్లభంబు. తిలమయధేను దానంబు దుర్హభంబు. 
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కవిలదానంబు దుర్హభంబు. హరి వాసరంబున ధాతిభల స్నానంబు 
చుర్హభంబు. సారు, గ గలిగి శీతోదకంబునం (బాత స్స్వానంబు 

"సేయుట దుర్తభంబు. ఎదియెని మాఘ మానంబున. జేయుట దుర్హభం 

బి రైటింగ్ యట్ల సి కార్యదయం బొనరింతు. మచ్చిరం బిచ్చెద, 

నంధ్యావశిని దాసిగా నిచ్చెద రాజ్యం బిచ్చెద ననిన విని మోహిని 

యిట్లనియె. 172 

శతు(డే నాకు నో జననాథ ! ధర్మాంగ 

దుండు సద్దుణశాలి దోవదూరు( 

డతని నెటికి? జంవ ? హరి వాసరమున భు 

జించి నాతో గోష్టిచేసి తేని 

నా యభీష్టము తీరు నరనాథ 1 నీకు, బు 

తునిమీ(ద మోహంబు దో (శెనేని 

బద్ద[పలావముల్ వలుక నేమిటికి నే 

నెయ్యది చెప్పిన హితముగా ద 

అంచి కావింవుమని యాదరించి పలుక 

నలుక సేయక థె ర్యుంవు మొలకదోలె( 

దండి కడనిల్సి ధర్మాంగద శ తీశు( 

డతని కాతాసి యిచ్చి యిట్టనియె నపుడు. 178 

ధర్మాంగదుండు తన్ను జంపుమని తండ్రిని గోరుట 
ఆలస్యం బొనరింప( బాపము జగంబౌనౌ ననం దల్ది నె 

డాలోచించిన మాట సేయము యశన స్యం దాత్మసంరక్ష జస 

పాల శేణికి( జేయ( జెల్లు సుతుచే భార్యాళిచె సొమ్ముచే 

సీ లోకంబు బరంబు “"సఏకుందగు నీ విట్టుం (బవ ర్తిల్లినన్, 174 

దెన్యంబు విడువు దేహం 

బం బౌక,_టి లభించు నా మీద యశం 

,న్యమునకు దగు సా 

మాను ని కై వడిని నీవు మానం దగునే ? 175 

అవనీ న సుపర్వార్ధమెై జననీ జన 

కార్థమె 3 'వమదార్థమై వనుంధ 

రార్ధమై యధిక కార్యార్థమై దేవ హి 

తార్హమె దాలార్ధమై వికల జ 
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నార్గమై గోరక్షణార్థమె నిజదేహ 

మర్పించెనేని విఖ్యాత పుణ్య 

లోకము లలుగు నాలోకేశదిన భు క్రి 

యర్హ మె ? శాస్త్ర రహస్య మిదియె 

సర్వమెధ మఖంబున న్వ్యనుతు( బశువు( 

జేసి (వేల్చిన తండ్రికి సిద్ధమై ల 
భించు నుత్కృష్ట పదము గాంభీర్య ధైర్య 

శెర్యళా లివి సీ కింక శంకయెల +? 176 

సకల ధర్మంబు లెజీంగి మా తల్లి సంధ్యావళియు నానతి యిచ్చె. 

త ద్వాక్యంబున వ ర్తింపుము. మీకు నాకు మజ్జననికి యశంబగు. హరి 

వాసర [వతంబు నిలిపికొమ్మని విన్నవించిన, 177 

తనయుని మాటలు విని యా 

జననాథుం డాత్మ( గలఈగి సంధ్యావళి( జూ 

చిన సంవుల్ల సరోజా 

ననయె వినయెక ఖలనంబున నున్నన్. 178 

అసిగలన్ జళిపించి యానృపతి సత్యస్ఫూర్తి ది లక్ష్మీశు మా 

నస మధ్యంబున నిల్చివేయందమి యూనన్ సార సంవద్గుణా 

ఢ్యు సువు[తున్ సమయింప నేమిటికి' నయ్యో ! నేడునా తోడ గూ 

డి సుఖంబందు భుజింపు మీ దినమునన్ డెందంబు రంజిల్హ(గన్. 179 

అని మోహిని పల్కిన భో 
జన మిందు భుబించుకంటె సంధ్యావళి నా 

తనయుని. జంపుట మేలని 

యన ననఘుం డందు(జాల నాందోళింపన్. 180 

అతని ధైర్యంబు( జూడ రమాధినాథు( 

డపు డదృశ్యత నిల్చి నభోంతరమున 

గరుడవాహనమున దేవఖచర సిద్ధ 

సాధ్యవర్యులు తను? జేరి సంస్తుతింప. 181 

పీరుండగు ధర్మాంగదు 

చారిత్రము, తల్చియైన సంధ్యావళి హృ 

త్సారము రుక్మాంగదు స 

త్యారంభము చూడనుండె హరి వినువీథిన్. 182 
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రుక్మాంగదుడు సత్యపాలన'క పుతుని జంప బూనుట 

em 
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శక | 

N-20 

పూని మోహిని తను భుజియింపు మనుచు బ 

ల్మాజు నాడంగ ధైర్య మమ మెజని 

ఖడ్ల మంకించి రుక్మ విభూషణు(డు నిల్వ 

ధర్మాంగదు(డు పూర్ణ ధర్మ శ క్రి( 

దల్రిదం[డ్రులకు శ్రీధరునకు( _బణమిల్లి 

కంఠంబు( దండి యగమున వంచి 

యున్న నాకంవింబె నుర్వీపవయోధులు 

ధ్యను లొనర్బను మహోద్యగ లీల 

పీ(చె జంరూనిలంబులు వేగరాలె 

నుల్క-_లెన్నేని నిర్ధాత యుతములగుచు 

నప్పుడేమనవచ్చు (బహ్మాండ మెల్ల 

దుఃఖ పుంజంబనంగ నలోవలయ్యె. 158 

అంత మోహిని వివర్ణయె దేవకార్యంబు సేయలేనైతి, జన్మంబు నిరర్థ 
కంబయ్యె. మదూప లావణ్య పరవశుండు గాక రాజు హరి వాసరంబు 

విడువక సుతుని సమయింపంజూచె. దండ ధరుని మొగంబెట్టు చూతు? 

నవృరోజనంబులు నన్ను. దృణంబుగా( జూడరే! ఈ రా జీ వతంబున+ 

బరమ ధామంబు నొందెడి నితండు మన్ని మిత ంబున సుతునిం జం వెడి 

నింక నరకపాతకంబు నొందెద నని యుద్యతాయుధుండగు రాజుం 

జూచి మూర్చిల్లిన. 164 

ఆ జగదేకవీరు గళ మంటక మున్నె సితాసితోడ నా 

రాజు కరంబు వట్టి రతిరాజ గురుండు (పసన్నమూర్తియెై 

వు వా అనా అ వవ్ అనా వా బ్ర అ అని. వాక్ చాను అమి ద వ అను చనా సు అని వా అణ ఇ అను అకు అనా చు అ 

రాజులలోన (నెన్న నతి రాజితకిర్తివిలోకు లెన్న (గాన్. 165 

ఈ ధైర్యం పీ శౌర్యం 

భీ ధర్మం ఏ వివేక మెన్నికగా నే 

డే ధ్యాతీపతికిం గల 

వో ధన్యు.డ : నీకె కాక యూహ యొనర్చన్. 186 

X 
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కుద్దాంత ః కరణుండవు 

బోద్దవు సీవంటి పుణ్యవురుషులు గలరే? 

యి “ద్దరణీ తలమున నీ 

విధరణితభేరి( దెలివి తే కాదశియున్. 167 

తె త్తైలోక్యంబున సధుణంబులు మహోదారంబులై యుండ భూ 

వాలా పూర్ణయళంబు నిల్పి సుతుతో, బద్మాక్షితో సంతత 

(శ్రీలన్ సర్వ వికార దూరమయి యర్చిఃకిర్ణ మై యాత్మ వి 

ద్యా లాభాధిక మై శుభ స్థీర తరంబై యొప్పు మన్నూ ర్రితోన్. 188 

సీవును సుతుండును నిల్హాలును సమ గ్రైశ్వర్య తేజంబుల నైక్యంబు 

నొందుం డనిన, 189 

ఆం అక్తజవ లో పాం ౮ రుక్కాందు(డు సపుత్త కళత్ర ముగా ముక్తి పొందుట 

అప్పుడె హిక సుఖంబంతయు విడనాడి 
కోశమందిర దారకుంజర హరి 

వస్తు వాహనబంధు వర్గంబు దిగనాడి 

యైక్యంబు నొంద( బోరనుచు. గురిసె 

మందారతరు కుసుమంబులు, దివ్యదుం 

దుభులు (మోయ నుతించి రభిమతముగ 

నప్పరోంగనలు, చోద్యంబుగా( బాడిరి 

గంధర్వవర్యు లుత్క్హంఠ మెజయ 

నది నిరీక్షించి యంతకుం డంతలో లి 

వి (పమార్దన మొనరించి బెగడి దిశలు 

(గక్క_తిల మొట్జిలిడి యధికార మెల 

ననుచు సాగిలి మొక్కి యిట్టనుచు( బలికె. 190 

చ|కధరా! యీ మోహిని నేకాద శీ [వతభంగంబు గావింప( గుశకే 

తుండు నిర్మించినవాండే త|త్పభావంబున సతీనుత సహితుం డై సీ 
యందు నైక్యంబు , నొందె, నా లోకంబు రహిత నానా లోకంబయ్యె. 

సీ వెజటుంగనిది యెయ్యది * యని విన్నవించి కమలానను కడకే(గి 

విన్నవించిన దివ్యవిమానంబులతో నిం|దాదులు చుట్టునుం గొలిచి రా 
నవ్విధాత యెండిన నది వోలె, జం|దుండు లేని శర్వరివోలె, వాడిన 
పంకజంబువోలె, నివృత్త మఖంబై న వేదికయుంబోలే, [దుమంబులు 

| 
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లేని వనంబువోలె.,  గలమనన్యంబులేని కేదారంబునుం బోలె, 

(బబభలని దివాకరుండువోలె, గతోద్వాహంబగు మంటపంబువోలె, 

నవనీతంబు దిగిచిన మధనివోలె, విజీగిన సేనయుం బోలె, నాథ 

రహితయెన యువతియుం బోలె, ధాన్యహినంబగు కొష్టంబునుంటోలె, 

రాజులేని రాష్ట్రంబునుంబో లె, మంతిలని రాజునుంబోలె, ధన ధాన్యం 

బులులేని గృహంబునుంబోలెం, బక్షినంఘంబులేని గూడునుంటో లె, 

బద్ధనంఘుండ్రై న భిక్షుకుండునుంబొలె, భార్యారహితుండగు గృహ 
న్థుండువోలె, మార్దనీపాంశు నంస్పృ్టుండై న జనుండునుంటో తె, 

వాదభగ్సు ండగు వాదియంటోలె, నిర్ణనుండగు పురుషమండునుంటో లె, 

నంధునిదీపంబునుంబోలె, వికలాంగయగు (ప్రతిమయుంబో లె, శాఖలు 

విశిగిన శాఖియుంబోలె, నిర్ణలంబగు మేఘంబునుంబోలె, ధూమనహి 

తంబగు వహ్నియుంబోలె(, బత్నీనమేతంబుగాని గృహంబునుంబొలె, 

సర్వసంగంబు నొనర్చు నరుండునుంబోలె, శ్వశురావాసంబున దియా 

తిరస్కృతుండై పెదయైయున్న జామాతయుంబోలె(, గరి వెటికివై చిన 

తామరయుంటోలె; మదంబు డిగిన కుంజరంబువోలె, భగ్నవేగంబైన 
హయంబునుంటోలె, శుష్క ంచిన సింహంబునుంబటోలె, గోజలు దిగి 

చిన సర్పంబునుంబోలె, రెక్కలు విజిగిన పశక్షియుంబోల, బతితుం 

డై న |బాహ్మణుండువోలె, భుజవెట్టిన లివియుంబోలె, విన్వరంబగు 
| యజుర్వేదంబునుంబోలె, స్వరహినంబగు సామంబునుంబోలె బద, 

హినయగు బుక్కునుంటో లె, దృణసమాకీర్ణమగు మార్గంబునుంబో లె, 

బద్మంబులులేని సరోవరంబువోల, మమత విడువని జ్ఞానంబునుం 

బోలె, దంభంబునంజేయు ధర్మం నుంటబోలె మోహిని తేజోరహితయై 

నిరుత్సాహయె చింతింప జనులు 'వుత్రహత్యాకారిణి, భ_ర్హృఘాతిని, 

సంధ్యావళీ దుఃఖదాయిని' యని యా కోశింపం జూచి దేవత లిట్టనిరి. 

శోకమందెదేల నుందరి ! చేసితి 

హౌరుషంబు దానఫలము గాక 

యున్న సీకు( గలదె : యుర్వివై నపరాధ 

వింతి! సీకు నింత చింత యేల? 192 

దండించ6 గర్ర యంతకు(డు లోకులనెల్ల 

వనజాక్ష భక్త దండనము గాన 

శక్తుండుగా(డు, నిర్జన కార్యసాధన 

నియతతేజళ్ళ క్తి నీకె కలదు, 



తే.గీ. 

తే.గీ, 

నారదీయ వురాణము 309 

కలిగిననేమి విఘ్నములేక వై శాఖ 
సితవక్ష మేకాదశీ దినమున 

సారంబుగా(గ విష్వక్సేన పూజ(గా 

వించి. దన్మహిమ( బవి|తు(డయ్యె(, 

గొడుకు |దికరణ శుద్దిగా నడవ(జూడ 

నభ్ధిజాజాని పత్యక్షమె కుమార 

దారసనహితుని(గా నిజ తనువునందు( 

దాల్చుకొనియే(గా నౌర | తద్దర్మమహిమ. 198 

సారతరంబగు ధర్మము 

పారంభించినను వేగ ఫలియించు విధి 

చురణమున( గాకున్నన్ 

నేరం బింతయునులేదు నిభిలజనులకున్. 194 

“ తికరణంబుల నీవు పూనిక నొనర్చు 

యత్న మీడేరకుండిన నబల : నీ (ప 

గల్భతకు మెచ్చి వరమొనంగం దలంచి 

వచ్చినారము తెలుపు సీ వాంభితంబు. 195 

వంచన మింతలేక యనివారణశ క్తి వంచించునట్ల యూ 

హించి యొనర్వ, గార్యమొక యింతయు(గాక నిరర్ధ మైన( గ 

ష్టించిన లాగు చూడక హసించిన యా నరుండందు ధ్యాతిలో 

నెంచ(గ' గోవధాదికము లన్నియు. జేసిన పాపనంఘముల్. 106 

కావున నీవు దేవకార్య నిమత్తం బింత నిషరకృత్యంబు గావించితివి. 
ద్వాదశి మహిమ భగ్నంబయ్యె నైన నేమి? వరంబు వే(డుమనిన 
మోహిని వారింజూచి యేమి సాధించితి ? యమపురంబు( బూర్జంబు 

గావించితినో? హరి దినంబున భుజింవ సమకట్టితినో? రుక్మాంగదుని 

మోహాబ్టి ముంచితినో ? అతం డీ దండధరుని "తలం దౌక్కి యవ 

మేయ 'సణాఢ్యుండును నిర్మలుండును నిర్మలా|శయుండును ప హంసం . 

బును శుచిషన్మూ ర్రియు, వ్యోమంబును (బణవంబును, బీవుండును, 

49. 

44. 

“సితపకు యేకాదశి” ఇదివ్యాకరణముచే సాధ్యముకాదు. “సితపక మేకాదసి 

దినమున అనువిధముగా నున్నచో సరి పెట్టుకొనవచ్చును. 

ఈ పాదమున యతిభంగము. కాని పూర్వప ద్యాంతముంగల |దుతమును 

బురిస్కరించుకొని “౦(ది”గా ఛావించినచోల' గుదురును. 
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నవ్యయుండును, నిరాధారుండును, నిష్పపంచు(డును, నిరంజనుం 

డును, విష్ణుండును, శూన్యుండును, వెదన్వరూపుండును, ధ్యేయం 

డును, ధ్యేయవర్షితుండును, నస్తి నాస్తి వాక్యవ ర్తియు, దూరవ ర్తియు 
నంతికవ ర్రియు, మనో[గాహ్యుండును, బరమధామ పురుషాఖ్యుం 

డును, జగ త్రయ జనహృత్సంక జ సమాసీనుండును, దేజోరూ 
నీ 

పంబును, నిరిందియుండును నగు స్వామియందు లినుండయ్యె. 

కార్యంబు సాధింపక వేతనంబుగొను భృత్యుండు నరకం బనుభవించి 

లతాగుల్మాది రూపంబున జనించు నెను భర్తృ పుత వినాశినినై 

యెట్టు వరంబు వెండుదు ననిన నిర్జరులిట్లనిరి. 197 

సీ మదింలోగల కోరిక 

నో మోహిని! మమ్మునడుగు మొన(౧దము యశ 

శ్రీ మించ నీ బుణంబింక 

మామీద ఘటింవకుండ మంజులవాణిీ : 198 

రాజుతో( గూడ నతివరి శమమునొంది 

యస్మదర్థంబుగా( గలహం బొనర్చి 

యింత చెసితి విశ్వానహిత గుణమున 

ననుభవింవుము తత్సలంబై న వరము. 199 

అనునంతో (రుక్మాంగదు పురోహితుండు) 200 

పురోహితు(డు మోహాని'పె కోపించుట 

అంబు మధ్యమున, [బాణాయామ పరతమై 

నబ్ద శతంబు నవ్యయు నమెయు 

నారాయణుని మనోనలినంబునం దాన్ని 

త్మ ద్వతాంతంబున దజ్జలంబు 

వెడలి మోహిని సేయు విపరీత కృత్యంబు 

విని దేవతల( జూచి విపులరోష 

“సీలయె నివుడెంత చేసెనీ దుర్మేధ : 
వేధయిప్రేల కావించె దీని ? 

ర్. తరువాతి భాగమును బట్టి యిక్కడ నీపదముండ వలసినదిగా గాన వచ్చుచున్నది 
46. ఈ పాదమున యతిభంగము శ క్రిమె యని మార్చినం గుదురును. 
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తే. గీ. సాధ్వి యౌనె? దురాచార నత్యదూర 

పరతరాశ్చీల సంతత పావశీల 

మరమొసంగుట మీకు థావ్యంబె ధర్మ 

మెట్టు నిల్పెదరో నాకు నెజు(గ(బడదు. 201 

వ. అని మతియు నిట్టనియె. 202 

క, వతిసుతమాతిని యిది దు 

ర్యత యనలములోన దీని వై చిన( గాసీ 

యతినింద(గాని పావ 

చ్యుతి యింతయు లేదు వినరె : [(శుతులన్ స్మృృతులన్. 208 

వ. దీని నరకంబునం |దోయుటకాక పుణ్యలోకంబగు నాకంబు. జేర్ప్చం 
దగునే ? దీనికి వరమిచ్చెద మన మీకు నోరెట్టు లాడెనని మజియు 
నిట్లనియె. 204 

క. హరి దినమున. గుడువు మనుట, 

సురభుల (బాహ్మణుల, జంప( జూచుట, విప్రున్ 

సుర(|దావు మనుట, యుష్మ 

త్పురవాన నిరోధకములు బుధవరులారా | 205 

వ. హరివానసర భోజన గో (బాహ్మణవధ నురాపానాది పాప వచనంబు 

లెజింగి పల్కినం [బాయళ్చి త్తంబు లేదు. ఎజుంగక పల్కిన. 
[బాణాయామశతంబులనేని ఏకాదశ్యుపవానంబున నేని, సౌరకశ్నేత 

స్పర్శనంబుననెని దేవవ్యూహార్చనంబుననేని తరించు నిదియెణింగి 

హరి వాసరమున భజబింపుమనియె, భర్తృ వాక్యంబు మిటీ నదుణా 

ఢ్యుండు నిజహృదయంగమ శీలుండునై న సుతుని నమయింపం జూచె, 

నిది స్పృృశింప నర్త్శ గాదు. దీనికి వరంవీ నుత్సహించుట దగునే ? 

మీరు ధర్మజ్ఞులను, , న్యాయజ్ఞులను, బాజ్ఞులను బాలించువారు. పాత 

కులంబాలింవందగునేః ధర్మంబున కాధారంబులు వేదంబులు. స్రీలకు 

. బతిశుకూష సేయవలయునని వలికె. ఆ శుశూషయన నతని యాజ్ఞ 

మీజక యుండుటయే. ఆ యాజ్ఞ దాంటినయది శాపార్హ గాని యను[గ 

హార్త గాదు. బొంకింతునని వరంబువేండి వంచించెనిది " నత్యవతుండు 

గాన నతండు దీనికిం బావంబుగట్టి ముక్తుండయ్యె. మజియు నిది పాప 

శరీర. నకలదాన ధురంధరుని |బహ్మణ్యుని(, [బజారంజునుని, 
హరివాసర వత పరాయణుని౧ బరదార వివర్జితుని, దుష్కర్మ రహి 
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తుని, దుష్టశిక్షకుని, నప్తవ్యసనా పెతుని, ధర్మాంగదుని నింతచెనె, నిది 
వరంబునకుం దగునే ? దీనికై దేవతలేని దానవులేని వక్షంబు నిలిపిన 
వారినే భస్మంబు సెయుదు. తత్పక్షదోషంబున, బక్షపాతియు మహో 

పాతకుండౌనని కోపంబు మోహిని దేహంబు వై( (బయోగించి దివ్వులు 

(పార్థించు నంతనే భస్మంటు చేసెనని వసిష్టండు మాంధాతకు నానతి 

యిచ్చి మజియు నిట్టనియె. 206 

నాకమనాగ పద్మసదనాకము నాయత భ క్రినిష్టలౌ 

లోకులకుం |బశ స్త్రమగు లోకము పాపశరీరులై న యా 

లోకులకున్ దినేశ సుతలోకముగాని లభింప దీవు ను 

కోకుని రాజుభక్తు నరినూదను( జేసిన చెంత రితయ ? 207 

మోహిని పాపఫల మనుభవించుటి 

అసి” భూమిదేవు(డిట్లాడిన నాబోటి 

నరకంబునకు( దోయ నరకవాను 

లందలు నిందుండ నర్హలే నీవు గు 
అాదికు ధర్మాంగదావనీళు 

ధర్మజ్ఞ సత్పథస్థాయి దయాళుని 

గురుభ క్రిరతు దానకుశలు బంధు 

పక్షు నప్తద్వీప పతి నసిచే నే(డు 

సమయింప.జూచితి సాహనసమున' 

గనలి దుర్మదసుతునై న గాసిచేయ 

బ్రహ్మ హత్యా శతోపమ పాతకము ల 

భించునని యమ్మ హాబిషు లెంచుకొందు 

రట్టిత త్తజ్ఞు(జేసితివౌనె సికు ? 208 

ఇందు నీకు నిష్కృతిగలదే? యని వెడలందోయ రసాతలంబు సొచ్చె, 

నా రసాతలంబున నాగకుమారులు తర్జించిన లజ్జించి దెవనభకు నేగి 

మొజలిడుచు భువన తయంబు, దిరిగి ముసలదండాదులచే మొత్తులం 

బడి భ వత్కార్యార్థంబుగా నింతచెసి నొచ్చితి. నాకు గతియెట్టు 

గలిగెడునని వదితవీంప, 209 

47. వాయు 
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అరయంగ వి|వశావ హతులై పడువారికి వ్మిపతాడనో 

త్కరమున సిల్లువారికిని దగ్ధ భుజంగమదష్ట వ|జపా 

తరదన ఘాతభగ్నులయి తారెడు వారికి జహ్నుక న్యకా 

సరిదవగాహమోపు ననిశంబును దద్దనపావ మా(ప(గన్, 210 

అనిన మోహిని యిట్టనియె. 211 

అటువంటి దివ్యవాహిని( 

బటువేగముతోడ నేగి వడి మునిగిన ద 

త్కుటటిలాఘంబులు దొల(గవు 

జటిలానీకములు దొల(గి చనుదురు చేరన్. 212 

అది గావున నేను హరివాసర [దోహిని, భ ర్హ్భవుత వినాశినిని, జగ 
త్రయ నిందితను, నన్ను నెట్టు దండించినం దగుదు నేమి సేయుదాన 

నని దైన్యంబుననున్న మహేశ దివాకర నహితులగు దివ్యులు 

రుక్మాంగద పురోహితుని మెల్లన శాంతినొందించి యిట్టనిరి. 218 

నాకము పాడై యుండన్ 

వెకుంఠము నిండియుండ వనరుహహిత భూ 

లోకము శూన్యంబగుటన్ 

వ్యాకులతంబొంది చెయవలసెన్ మాకున్. 214 

ఏము పంపిన నిమి త్తంబుననే యీ మోహిని హరివాసర [వతంబు 

మాన్న రుక్మాంగద సన్ని ధానంబునకు వచ్చిన యదిగాని నిజతం్యతం 

బున వచ్చినయదిగాదు. (రాజు) పునరావృత్తి రహితంబైన పరమ 

ధామంబు సత్యంబు నిలుపుకొని చెందె. ఇది యుపకారంబి కావించిన 

యది. నీవు నదాచారుండవు. తపస్వివి, సర్వభూత హితుండవు. 

మహానుభావులకు. జేసిన య్మవియంబేనియు. [(బియంబేయగు. సాంఖ్య 

విదులైన మునులకు లభింవని వైభవం బా రాజునకుం గలిగె. 

పనన్నుండవుకమ్ము. పాదహతులై నవారిని హింసింప నేటికి * అని 

విన్నవించిన నిర్ణరుల మన్నించి శాంతు(డై పురోహితుం డిట్టనియె. 215 

అనిమిషులార : పాపాన్విత యిది భర 

దుఃఖ|పదాయిని, దుష్టశీల 

స్థావరజంగ మాత్మక మైన లోక [త 

యంబున దినికి నధివసింప 
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రాదు; భూత వజా[క్రాంతంబుగాని దు 

సానమెయ్యది యది తలంచి దిని 

నునువంగ(దగు భూమి నునిచెద ననిన జ 

రాచరజీవ సంవాా ప్రతరము 

సుకృతి గమ్మంబు, నాకంబు వికృతి. జూప 

కర్మ నిలయంబు నరకంబు గణనసేయ. 216 

రుషాదులచే సాగరంబులు వ్యా పంబుో లయ్యెడి, విహంగంబులచే 

మహిరుహంబు లధిష్టంపబడియె. ఇది యచ్చట నుండెనేని దీని నంటిన 

మా|తంబున నధథోగతిం బొందుదుగు. అని విపుండు పలికిన నెణింగి 

యగుంకాక : యని మోహినిం జూచి నీకు లోక|తయంబున నుండ 

నవకాశంబులేదు. దివ్యులు పావభో క్తలు కారు; పావనంగులుం గారు. 

సీవు సేయు నువకారంబులకు కాపాపాయవరంబు దయచేనెద మని. 
యున్నవార మిందులకు నుపాయంబు దోంచ దనిన మోహిని 
యిట్టనియె. 217 

చేసితి మీర లంవిన యశేష విశేష విమోహ కార్యముల్ 
వాసి ననేక పాపము లవార్యములై నను ముప నాత్మ ను 
ల్రానము నొందె దండధరు లక్ష్మి యశేష మనుష్య వర్గముల్ 
డానె సమస ఘారవికటధ్య్వని నారకలోక వాసముల్. 216 

సంఘటించితి నేనిట్టి సాహనమ్ము. ఓ 0 

ఆయినను బురోహిత నహితులగు మీకు నంజలి( గావించి వేశెద. 

మీకు హితంబు చేసి పాపంబు లనుభవించిన నేమి ? మజియుం దత్పాప 
బుద్ధియే నాకు. దోంయచున్నది. ఏకాదశి వుణ్యఫలంబు నాకు నిడిన. 

దదాధారంబున నుండెద నయ్యేకాదశి సర్వదిన వుణ్యరాశి, సర్వ పావ 

తే.గీ. దైత్య నాగాన్వితంబు పాతాశసేమ, 

యాకనము పతులకునెల్ల నాకరంబు, 

వం 

టం 

తే.గీ. చితగుప్తుండు నలసె. జేసేత వాని 

ధర్మ సంచయ మెల్ల విధ స్తమయ్యె 
ఫో అని 

నైనం బాపంబు నామీ(ద నంట నిమ్ము 

వ, 

48. న్యాపిషంబయె డి గని (వాత వతి 

49. “బు య 
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(వణాళని, సర్వలోక (ప్రదాయిని యనిన మోహిని వచనంబులు విని 

శిరంబు లూ-చుచు. బరుషాక్షరంబుల నిట్టనిరి, 220 

అడుగరాసి యర్థ మడిగితి వబల $ ను 

రాసురులకునై న ననుభవింవ 

రాదు విష్ణవానర [వతఫలము నీ 

కెవ్వ' డొన శక్రు(డెంచి చూడ. 221 

హరి దివసఫలము దక్కన్ 

వర మొక్క_టి వే.డుమింక వాదిజనయనా | 

హరిదినము బ్రహ్మ హత్యా 

దురితాయుత కోటినేని (తొవలంబెట్టున్. వివిఐ 

సర్వయజ్ఞ ఫల|పదంబగు హరదివానర ఫలంబొసనంగ మాకు శ క్రిలేదది 

మోక్షపదంబు, పుణ్యంబు, జన్మ మృత్యు నిక ర్తనంబు. తత్సలంబు 

వేడిన నీ కిరంబున( గులిశంబు వడియెడు ననిన మోహిని యిట్లనియె. 

అయినన్నే మి ? (వ్వియంబుగ 

దయతోడం (బాంత విద్ధ దశమీ సుకృతం 

బయిన న్నాసంగు(డు నాక ని 

లయులారా ! యనుచు నువికలంబుగ( బలుకన్. 224 

దివ్యు లిట్టనిరి. వివివ్ 

(పాంతవిద్ధ దశమి( బావించు సుకృతంబు 

హరునిమాట మింద నబ్దసూతి 

జంభునకు నొసంగి నంతత బలశాలి 

యిన దత్సలమున కర్తుండగునె 7 226 

అనిన మోహిని యిట్టనియె. దశమీ పాంతంబున దివాకరుం 

డుదయించినది మొదలు హరిదినంబది యనురులకు దొనంగిరి. 

సూర్యోదయ విహీనంబై న దృశ్యాదృశ్యచర చరంబై దళమితో. గూడిన 

హరిదినం బగ్ని విహార కాలార్హం బదియె వధూళ్థాపన “కాలంబు, 

గోదోహన. కాలంబు, పక్షి సన్నాద లోలంబు, సర్వదేవ విరామ 

కారణంబు, మార్దన్మిగహణ సమయంబు, ద్వారోద్దాటనవేళ, (పతి 

వీక్షిత స్నానావసరంబు, వాదిత నినద సంకులంబు, తద్దశమితో 

50, “మూలంబు” అని (వాత పతి. 
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నేకాదశి కూడెనేని యది నాకు నివాసంబుగా నొనంగుండు 

ఉదయంబున హరివానరంబును వెండ వై నతేయోదయంబున వెండెద. 

మునిదగ్గనై *' యిష్టార్గంబుగా ని (పాంతంబు వేడెదనీ వలయు నిధి 

యీకుండిన వేయితునియ లయ్యెదనని కులిశంబుచెత విచ్చిన్నయైన 

తన్మోహిని పలుకు వచనంబులు విని దిగంబర పురోగములై న యా 

నిర్ణరులంద లు విమర్శించుకొని యమదర్శనార్థంబుగా, వైకుంఠ ధ్వంస 

నార్థంబుగా౮ కూషండ వృద్ధ్యర్థ ంబుగా(, బాపసంజన నార్థంబుగా, 

దత్పురోహితుని వలన ననుజ్ఞంగొని మోహినింజూచి యిట్టనిరి, 227 

దేవతలు మోహానికి న్థానమును కల్పించుట 

అభిలలోక విమోహానార్థంబుగా సీకు 

నుండ నర్హంబగుచున్న ధామ 
మా దళశమీపాంత మదియె ప్రత్యూష దు 

ష్షము హరిదిన సంయుతము ఘటింవ 

జంభ దుష్టము గాదు నకల దానవ దైత్య 

గమ్యంబుగాదు యోగ్యంబు గాదు 

సురలకు, నందు సుస్థిర లీల విహరింపు 

మా కాలమున మాధవార్చనంబు 

తే.గీ. సేయు మనుజుల సుకృతంబుచెందు నింక 

సంశయంబంద నేటికి సారసాశ్షి | 

దేవకార్యార్థమై నీవు తిరిగినట్టి 

త్యతయాసంబు ఫలియించు( దరళనెత : 

ఆదిత్యోదయ మీనత 

నా దశమీ [పాంళమున్న హరి దివనముగా 

నాదటంగ కొని యుండెడు 

నా దుర్మదు ఫలము నీకు నర్చించు ని(కన్. 

సూర్య హీనంబగు దశమీ (పాంతం బెకాదశీ మి[శంబు 

228 

229 

నాశంబు 

నొందించిన నుపవాస[వత దాన జాగరణంబులచే నార్జించిన పుణ్యంబు 

5్1. నై_మ్యర్థంబులుగా నని (వాత పతి. 
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సీకగు.  అ|వభాతాంకితంబై యంతర్దశమి గర్హితం బై దృశ్యాదృశ్యత 

హరి దినంబునుం గూడియున్న నరుండు సేయు సుకృతంబు నిష్పలం 

బగు. ఇట్టి దశమీ (పాంతంబుననుండి జగంబుల మోహంబు నొందిం 

పుచు తాంబడిన పాటులన్నియు మజచి మోహిని హర్షించుచుండు. 

యముండు తత్సాతకుల రికి ంచుటకు( బటాక్షర లిపి వుపైడి. అది 

దేవ దానవులచేత నలంఘ్యంబగు. రవి సం|పయు క్ర దశమీయోగంబు 

భువన్మతయంబున, (బసిద్ధంబు. ఆ యోగయు కదశ మిం బటస్థితయై 

దృశ్యాదృశళ సంజ్ఞ వర్తించునదియె మోహిని యనుభవించుకొని 

తత్సటంబునందు లివి గావింపుచు నిజస్థానంబున నుండునని 

యముండు పలికి దేవతలుం దానును నాకలోకంబునకే(7. మోహినియు 

జగన్మోహినియై దినేశహిన దశమి పాంతంబున నుండెనని వసిష్టుండు 

మాంధాతకు నెజింగించి మణియు. 280 

స. పాప నాశనము శోభన మీ పురాణంబు 

తే.గీ. 

రుక్మాంగద చరిత రుక్మ చేల 

భ కి గమ్యము జగత్ (పాష్యంబు సర్వదుః 

ఖక్షయ కరము విఖ్యాత తరము 

నంతతాయుష్యు యశన్య _ప్రశక్యంబు 

సర్వశతు విఘాత శ క్రియుతము 

శోతవ్యము, మహీశ సూనుల కెల్ల జ 

య్శపదం బధిక యోగ్యంబు భూమి 

నురుల క ర్లంబు సంతాన నుఖకరంబు 

నర్గదాయక మెంచ నర్ధార్థులకును' 

నఖిల విద్య తొనంగు( దదర్ధి తతికి 

నిది మహా పుణ్య చరితమూహించి పొగడ. 281 

ఈ రుక్మాంగద చరి|తంబు రాజసూయ ఫల| పదంబు. ఇది నీ కెతీం 

గించితి ననిన వసి ఘనకు (మొక్కి- పరమానందంబునొంది మాంధాత 

యేకాదశీ నిశ్చయం బెటింగి ద్వాదశీ మహోత్సవం బాచరింపుచు 

నుండె. 
992 
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ఆశ్వాసాంతము 

అమితోద్య ద్యమకార్డున [దుమదమాహంకార ధౌరయ దు 

రమ | సాళ్య్వదుమ రుక్మి కాలయ వనాద్యక్షుద దుర్వాహిసి 

శమనోద( గ మహో[గ : శుక్ర రుచి రాజతీ|వతేజః (ప్రభా 

కుముది న్యా పకులావతంస | చర మాంగుళ్యుద్భృతో ర్విధరా ! 288 

శకటారి బల నిదూదన । 

నికటారి జలజయుగోనీయ వరత్వ 

[పకటన సంయోజిత ది 

కృకట నవోల్లానరత్న : కాంచిధామా ! ౨94, 

సత్యభాషణా : సాధు పోషణా | 

నిత్యజీవనా నిర్మలావనా 1 

దైత్య సూదనా ధర్మమోదనా ! 

స్తుత్యటోధనా ; దోషశోధనా । 285 

గద్యము 

ఇది (శ్రీ మత్క_ంజర్ల కొండమాచార్య 

పాదారవింద మిశిందాయమాన చెన్నయామాత్యపుత 

కళథ్యపగో[ త పవిత్ర (శ్రీ మదల్హాడు నరసింహ (వణీతంబై న 

నారదీయ వురాణంబునందు( బంచ మాశ్యాసము 

సంవూర్ణము 



నారదియ పురాణము 

షషాశ్వా నము 

లని శ్రీజై వాతృక వంశాం 

భోజోత్క_రమి[త ! భువనపూర్ణ చరితా ! 

రాజివన్నేత : నిరుపమ 

భోజేశ నుతాకళ|త : బుధజనమి|తా : 1 

వ. అవధరింప్తుము, 2 

హతరంగములు పంకమణ(చి పూర్ణ 

హరిభ క్రివోలె భవాతంకములు మానె 

నత్యంత మహిమ మాకందఆఅకును 

ఆ.వె. సుధసుపర్వలోక సుపదమై క్రేశంబు 

లడ(చు( దావకీనమెన వాక్య 

రూపసుధ దినంబు రుచిగొన నన్మదా 

ప్యాయనంబు చేసె ననఘ చరిత: లై 

1. వచనము తరువాత “ఇట నిక ప్యతము కానరాదు ఆనీ యొక్ వ[తము 

మూలముగంచే లు పమెయునుటు (వతి |వాసినవారు పేరొ)_నిరి. ఎతాయిణ్ను సు (ఐత | (౮ 

£. ఆటవెలది గీతముగా పేర్కొన. బడినది. 
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ఆ.వె, 

తే.గీ. 

తే.గీ. 

తే.గీ. 

తే.గీ. 

నారదీయ వురాణము 

కథకు లెందతెన( గల్గిన, గల్లనీ 

పూని తెల్పనిమ్ము పుణ్యక థలు 

సర్వబొద్ద్హలైన కిజను(ల) బోధించి నీ 

దివ్య వాజ్మయెక తేజ మనము. 

తామసో క్తి నిబంధన తామనులకు 

రాజసో క్తి నిబంధన రాజసులకు ' 

సాత్సికో క్తి నిబంధన సాత్వికులకు, 

బరమబోధం బొనర్చు నెర్చరివి నీవు. 

సాత్విక క్తి విరుద్ధార్ధ నరణియైన 
యటనే పల్కుపల్కుదు వదియు ననఘ |; 

(ag) 

తామసాధీనకా స్త్ర బోధనము కొజకు( 

గాని స్వాభావికార్థంబుగాదు సీక్రు. 

అమరున్ జ్ఞానము సత్వగు 

ణమునను లోభము రజోగుణమున మహిమో 
హమదములు తమో గుణమున 
నమితస్థితి ననుచు శౌరి యానతి యిచ్చెన్. 

తామసాది పురాణజాతములనై న 

నెద్ది సర్యోత్త తమంబని యెంచ. బడియె 

నఖిల నామాంతరంబుల నదియ విష్ణు 

తత్వము తదంతరాత్మయె తగుట( “జేసి. 

భగవన్మహిమాంభోనిధి 
యగణిత తద్బోధవీచియె మెజయంగ జ్ఞా 
న గుణామృత రన బిందువు 
లొౌగి నాప్యాయన మొనర్చుచున్న వి మారున్. 

బార భగవన్మహిమ వార్థి యతి గభీర 
తర మపారంబు సద్దుణోద్యత్పవాహ 

మమృత రసము పామాంశుండవైన నిక 

తంబునన్ వెల్టివిరిసె నిద్ధరణిలోన. 
వా 

ఏ. జనులు 

“10 
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తే.గీ. చందు(డవు సివు చందిక సరస నూకి 

సంతతి చకోరముల మేము సారసాక్ష: 

సత్క_రుణ జ్యోత్స్న సివంటి సాత్విక [ప 

వ ర్తను(డు గల నేర్చునే వన్నె మెజసి. 11 

క. అల భగవంతుండు మాపై. 

గల(డని తల(చితిమి యట్ట కాకున్న తటిన్ 

గుల విద్యా సంపదలం 

దలకొనదే గర్వమెల్డ( దత్వజ్ఞనిధీ ! 12 

తే.గీ. కలిత విద్యాకుల ధనోత్తగర్వ పటల 

జాత సంఛన్నదృష్టుల మెతిమెని 

నిన్ను ఏక్షింపంగల మెట్టు నిఖిల ధర్మ 

పద విశషోపదెష్టవై పర (గియున్న. 18 

వ. అనిన నూతుం డిట్టసియె. 14 

సూతు(డు (బహ్మజ్ఞాస తత౭మును బోధించుట 

మ. కులమాచారము విష్ణు (పాద)! భజనాంకూరై కర్ సద్భక్తి ని 

శృలమౌ న్యాసలవంబులేని యతి నిస్పారాత్ము (డన్ హీన దు 

షు_లు(డన్ నేడు మఖంబునందు( బరిషద్గోష్టిన్ విజృంభించుటల్ 

గలదే మద్గురు శక్తి నట్టి గురులోక స్వామి. గీ రించెదన్. 15 

ce జగతి వె బ్రహ్మ నిష్టావిధి జ్ఞాత లె 

రీవ్యని( జూచినను నిజేక్షణము దివి 

జల మార్గనముబేసి చను దురాహీనుని 

సాత్వికోత్తము. జేసి సకల మునులు 

(బ్రహ్మ వీఠమునందు. బట్టము గట్టిరే 
యాశమంబునకైన నర వృత్తి 

క... oy —_ 

చాలదు వి పవంశ జు(డ(గా నెన్నిక 

విద్వాంసుండనుగాను విష్ణుపాద 

4. అకర లోవము పూరఠింప(బడినది. 5. కూలైక. (మూ) 

6. ఎవ్వని(. జూచి నిజేతణముల, [దిప్పి... . (మూ ఇందు సీన పాదము పూర్తి 

కాలేదు, అంతేకాక ఆటవ గణము జగణ మైనది. 

N-21 
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తే.గీ. వద్మ భృంగత్యమా లేదు వరమనియతి 

తత్వ విజ్ఞాపనైక కృత్యంబు నాకు 

నిమ్మహాత్ముల 'కజు(గించు నిట్టి మహిమ 

మదురుసాంమి కృపనని మతణియు (మొక్కి, 16 
n రం 

వ. ఇట్రనియె. 17 

తే.గీ. నరం ధర్మాదిహేతువౌ చకధరు(డు 

స్వామి విశ్వ (ప్రపంచ వశ న జనులు 

వాను లీ నభలోన( దద్దెవ తత్వ 

మెలు౪ళ కుండిన నావీఠ మెక్క(గలనె. 18 

క. మానసమా వెజవకు ముద 
మానుము త|దృహ్మవీశఠి నాత్మే శేచ్చా 

ధనము లనన్య శేషము 

లైన యవి నమ నములగు నావస్తుతతుల్ , 19 

ఆ.వె, (బ్రహ్మ పేఠ మెక్కి (పొజ్జుల ముందజి 

గర్యరోగలి ప్ర గా(తు( డగుదు 

[(బోడతనము చూపం "బూన నౌద్ధత్వమ 

8ియం [దు తత్వవేదులై న మునులు. 20 

వ. అదిగాన తదౌద్ధత్యంబు భగవ దను[గహంబున మాకుం బావించదని 
సన్మార్గ రహస్యవేదియె యిట్లనియె. బి1 

wn న్ా రా 

om స త్రి_యావంతులు సకలాగమాంత పా 

రగులు (బహ్మజ్ఞులు (న)గు మహాను 

భావులు మీర లీ [(పశ్నాంతరంబు మ 

మృడుగుట ఏహితంబొ యవిహితందబొ 

1. బూను 

రి. మం దు . 

N—21x ఫ్ 
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తే.గీ, 

తే.గీ. 

వ, 
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తెలియదు ధర్మసందెహ మిప్పుడు పుట్టి 

న యది దానినడంచి నవ్యశ క్రి 
రితైలి పర్వనోదయాళులు గుణాఢ్యులు సర్వ 

భూత సుహృత్సరాత్మాతి నిశ్చ 

లాంతరంగులు సర్వజ్ఞ లతులయశులు 

రాజు నడచిన యట్టనె (ప్రజలు నడుతు 

రట్టు గావున ఘనులు మరల్పతరుండ 

నై "న వినిపింతు. దగు స|త్పియంబు సేయ, 

అనుచు వైష్ణవ దాసుండనైన నాకు 

జీత్త మలరించి వా[గూవసేవ చేసి 

పెద్దల నిరంతరంబు మెప్పింప గలిగె 

భశిర నాకయ్యె జన్మసాఫల్య మిపుడు. 

భగ వదృక్తులకు( [బియం 

బుగ సత్కర్మం టొనర్చు పురుషుని జన్మం 

బగణిత గుణసంప తిం 

దగునం|డు మదిం దలంచి త త్వజ్ఞు( డిలన్. 

ఆత్మ వేదులు కర్మ మర్షంబె నేయ 

నందు కొందజు సూరులయ్యాత్మవేదు 

లై నవారికి( గర్మమర్హ ౦బె సేయ 

నందు కొందణు సూరులత్యంతమహిమ. 

ఈ యిరువురి వచనంబులు 

నే యెడనల్పులగు జనుల 'కెటు(గంబడకయే 

[శయోమూలంబై య 

త్యాయతమై ధర్మ సంశయం బుదయించున్. 

విష్ణు మహిమ 

323 

22 

పల 

24 

25 

26 

తత్సంశయ విషయ దుమోన్మూలన మారుతంబగు నన్మదాచార్యో 

పదిష్ట నిశ్చయంబు విన్న వించెద. పరమాన పరజ్ఞాన పరానంద పర 

9. శలివిపర్వనోదయాళులు గుణాఢ్యులు నర్వ (యతి, గణ భంగములు). 
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శేషత్వంబులు జీవులకు స్వభావంబది యెఖింగి చెసిన కర్మంబు తన 

యదిగాదు. కావున విష్ణు వీతిగ నత్కర్మం బొనరింవ వలయు. 

దేహే వాందియ మనః  పాణాదులకన్న వేరై సుఖచిద్ద నుండై యవహతా 

శెష పాపచయుండై , విజరుండై, విమృత్యుండై, " విశోకుండై , విజిషు 

త్పుండై, వితృషుండై సత్యకామత్వాది గణసంవన్నుండై సూక్ష్మత్వంబు 

నొందియు నాతత చితృభంజింది సర్వాంతర్గత శ శ క్రిత్వంబువలన, 

నభేద్యుండు నదాహ్యుండు నక్రద్యుండు నశోష్యుండునునై , నిత్యశుద్ద 

నుఖానందగుణ _బహ్మామృతాబ్టి నోలలాడుచు నర్యానందయిత్య 

(బ్రహ్మానంద శషత్వ లక్షణుం డై దేవ నర పశు పాదప శళరిరాక్ళ త్ర 

భేదంబులు పొందు జీవనికిని వికర్మ జనిత ంబులు 'కర్మంబనాద్య 

విద్యవలనం బుద్రై, నా యనాద్యవిద్య యనాద్య చిదన్వయంబువలన 

నయ్యెడు నట్టు జీవుం డవిద్యా కర్మ వాననచే మహదాది శరీరాంత 

వికారకలితా నాత్మ (తిగుణ [పథానావృతుండై తత్కృత పిభముండై 

యేను దేహుండనను నహంకారంబు పూని, దేవత్వ నరత్వ గోత్వ 

[బాహ్మణత్వేశ్వరత్వ భోగిత్వ సిద్ధిత్వ బలత్రృ నుఖిత్యంబులు వ్కంచు 

కొని, యజనం బొనర్బద, నిచ్చెదం (బ్వ్యాదించెదనని విమోహంబు 

వలనం బలుకుచు( బర మాతె్మక ధర్మ స్వాతం త్య సద్దుణంబులు 

తనయం దారోవించుకొని సర్యంబు తనకొజ కయని చింతించు( చుండు) 

కొందలజు నూరి చేతనులు సర్వ వ్యాపామలానంద స్యరూవంబై న పర 

[(బహ్మంబె సర్వానంద దాయకంబనియు నితనియందు వర్తించు నఖిలం 

బునుం బకాశించునని(యు) వితర్కింవుచు. బర బహ్మామృతాంబుధి 

నోలలాడుచు లీలాభోగ విభూతస్థులె రమింపుదురు. (తిగుణ పకృతి 

లీలా విభూతి, వడుణ పకృతి భోగవిభూతి. ఇవి రెండును పర 
(బహ్మా శితంబులు. గగనంబున న భశ శిమండలంబులు వోల నధ 

రోతర భావంబున లీలా విభూతి భోగవిభూతులు మెజయు. మహో 

మాయ యవిద్య నియతి మోహినీ పకృతి వాననయన లీలావిభూతి 

పరమ వ్యోమ పరమధామాది సంజ్ఞలం గలయది భోగ విభూతి. ఈ 

రెండు విభూతులు నా నాత్మలతోంగూడ భగవచ్చేష రూపంబులగుం గాన( 

గర్మంబులు తనవిగా వీశ్వరునివి. చేతనాచేత నాత్మకంబగు విశ్వంబు 

విష్ణు శరీరంబునుం గావున తతి యలు విష్ట్యథీనంబు అగునని 

మజియు నిట్టనియె. 27 

10. అర్థాన్వయము కొజకు “పొందు ఉండవలయును. 

11. కర్మంబన నాద్య విద్యవలన, 
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ఆత్న - దేహాదులు 

ఆత్మ దేహాదులకును వేజనియు నిరత 

సచ్చిదానంద లక్షణస్థాయి యనియు( 

బరమవుంశేషతై క స్యభావవృ త్తి 

యనియు నెటిగిన యతండు సుమ్మాత్మ వెది. 28 

ప్ర తదధ్దవ్య మె యాత్మ కు విజ్ఞాన సనమాశయమె యుండు నా (దవ్య 

మాత్మ కు దేహ మట్టనె విశంమంతయు( బర|బహ్మకు దేహంబై యుండు 

నని ధ్యానం బొనర్చిన యతం డితరాపేక్షలేక మోక్షంబు నొందు. 
కరము వధాన మమృత మత్షరము (నరా క్షరాత్ములను హరి 

యొక్కడె పరిపాలింపుచునుండు. భో క్త భోజ్యము పరకుండునని 

యెజింగి యందుచెత నమృతత్వంబు నొందు. శరం పథాన మమృతా 

క్షరమ్మ ''నియెడి యుపనిష ద్వాక్యంబు గలదు. మజియు నొకరుండె 

సర్వ పాణులందు వ్యాపించి యంతరాత్మయెై కర్మాధ్యక్షుండై సర్వ 

భూతాదివాసుండై సాజాద్దష్టయి చిత్పూర్గుండై కేవలుండె నిర్గుణుం డై 
యుండునను “సీకోదేవ సర్వభూతేషు ఆనియెడి యుపనిషద్వా 
క్యంబు గలదు. మజియు నాకార రహితంబై య|వణమె యజరమై, 

కుద్ధ్దమెన తేజము వెలుంగు నా తేజము కవియు మనీషియు వరిభూ, 

స్వయంభూ నామాన్వితంబునునై యనేక కాలంబు లాధాతత థ్యంబు 

వలన నర్ధంబు లొనర్బునను 'నవర్యగాచ్చుకమకాయ మ[వణమ్మ'ను 

ఉపనిషద్వాక్యంబు గలదు. మతియు( బెక్కం డై 9న నిత్యులైన 

జీవులకు నిత్యుండై న చెతనుండు భగవంతు, డొక్క_రుండే కామంబు 

లిచ్చుచుండు నతని ధీరుండై న [బాహ్మణుం డెణింగి (పజ్ఞాళ క్తి నిలుపు 

కొనవలయు నని వలుకు ోనిత్యో నిత్యానామ్' అనియెడి యువనిష 

ద్వాక్యంబు గలదు. మటియు( దత్వతయ జీవనంబులై న యుపనిష 

ద్వాక్యంబులు గలవు. వల 

పర బహ్మ తత్త్వము 

తత్వతయం బనా(దగు. జిద చిత్సర 

బ్రహ్మ భేదంబున( బధితమగుచు( 

జిదచిచ్చరీరత చెప్పంగ( దగు బర 

(బహ్మంబె పూర్ణమౌ పరమ తత్వ 
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మొక్కటియని యాగ మోక్తుల నొక వంక 

బరమ విజానులు పస్తుతింప( 
జో న 

జిదచిచ్చరీరమై సిరులరాణించు త 

దృహ్మము దూవీంప( ద దృహ్మమునకు 

తే.గీ, నాకృతియ రేదనుటకు యతోఒన్యధార్త 

మను మహో క్తినిషెధకంబయ్యె' వీన 

వకు డంచు మతేయు విశాలాకు. డంచు 

శ్రీరఘూ త్రము నాత్మ( గీ రించుకతన. 80 

సీ. బద్దులెన నికృష్ణభావులు సంసార 

భాజనంబులు జగద్భ ర్రయేని 

ఒద్దుండై యుండిన( బభువనివించునే 

బహువిధంబుల నెంచ బంధనార్హ 

చోరుల విడిపించు పౌరుషం బొనరిన 

వాడు పభుండన వన్ని కెక్కు! 

గాన నిబద్దుండుగా( డెందు( బభువు త 

న్నిష్టుయడెై యున్నవానికి హితోవ 

తే.గీ. దేశ మొనరింతు రార్యులు తేజమిచ్చి 

యంబుజానను నిర్మించి యాగమములు 

తెలిపె నే దేవు డాత్మబుద్ధి (వన క్రి 

యట్టిదెవుని గొలు నేననియె (శుతియు. లి! 

క. సనర్శ్భవశగతుని దేవుని 

సర్వాధిపు సర్వభూత సామాజ్యనిధిన్ 

సర్వాంతర్యామిని హరి 

నర్వజ్ఞుని నెఖిగి ముక్రిసంపద గాంచున్. విది 

వ. ఇందునకు “యో [బ్రహ్మణా విదధాతి పూర మ్మను నువనిషద్యా 

క్యంబు గలదు. పలి 

12, కన్నిష్షు 
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అరయ(6గ బహిరాదరణము( 

బొరయక యావరణమగుచు భవనంబులతో. 

బర(గిన యధ్వరమూ ర్తిన్ 

హౌది గొల్చిన మోక్షలక్ష్మీ యబ్బకయున్నే. వక్త 

బ్రహ్మ మొదలు మహాపురుషుని, గాను దమోతీతునింగాను ఆదిత్య 
వర్డునిగాను సర్వరూపములును సలయ్యగహించి సర్వనామములుం గలిగి 

యున్నవాని' గాను 'ేనుదాహరించెను. శుకుండు నాల్గుదిక్కుల నట్టన 

దాటి నటువంటివాని నెంటంగు పె మోజోపాయ మగును. అన్య 

మార్గంబు లేదని వెద వురుషునే నెణుంగుదునని పల్కె_డు “వేదాహ 

మేతం పురుషం మహంతమ్'' అనియెడి శ్రుతి వాక్యంబు గలదు. లిరి 

భవపాశ బంధకుండును 

ఫోవపాళ విమోచకుండును (బ్రహ్మము కైవ 

ల్య విభవదాయకు(డు వి 

మ్లువె యగు వేదాంత దివ్యసూక్తుల నెంచన్. 396 

అర్కునివలన నారోగ్యమాయె నలుని 
వలన సిరియును శంకరువలన బోధ 
గముచ్యుతు వలన ము క్రియ నందవలయు 

ననంగ నువనివదు క్తి యుక్తార్థముగను. 87 

అనిన వివి బుషులు పరమహర్ష సమేతులై నూతునకు మజియు 

నిట్టనిరి. (పహ్హాదుండు పూర్ణ జన్మంబున నారాయణ నిషావరుండై. 

యుండి మతియును 8& 

బ్రహ్మ విద్యా రహస్యము 

పాజ్జు(డు (ప్రహ్హాదుం డన 

నజ్ఞులకును (బహ్మ విద్య యది పుపైను న 

త్యష్ణా డగు దైత్యునకు శా 

ప్రజ్ఞాం డా ధీరు( డెట్లు జనియించె. దగన్. విల 

ఇలలోన బ్రహ్మ విద్యా 

కలితులకు( బునర్భవములు గలుగవు పరు(డె 

వెలయు హరి నెతి(గి మృత్యు 

[ప్రళయము దా(టునని [ఖతి తీరంబుగ( బలికెన్. 40 

18. ఉదవారించెను 14. వేదపురుముండేెనెలుంగుదు, 15. మచ్యుతనివలన గలిభంగము, 
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అట్టు (ప్రహ్లాదుండు పూర్వ జన్మార్టిత బ్రహ్మవిద్య గలిగియుండియు 

దైళ్యు వంశంబున నెట్లు జన్మించె నా హిరణ్యాక్ష హిర ణ్యక శిపులు 

మున్ను వెకుంఠ ద్వారపాలకులని సి వలన వింటిమి. శ్రీ విష్ణు 

ధామంబు పునరావృత్తి రహితంబని పార్థసారథి “యద్రత్వాన 

నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ” అని యానతిచ్చి “ఏష దేవోవమో 

[బహ్మపథానేన పరంగతా ఇమం మానవ మావ ర్రంతే” యను (శుతి 

యున్నయదిగాన పునరావృత్తి రహితంబని పార్ధన్ఫురద్ధాములగు 

వారికి( బునరావ త్రి యెక్క_డిదియని కొందతాడుదురు. కొందయు 

పునర్జన్మ హేతువైన యా లోకము తత్వత్రయజ్ఞానహినులై విష్ణు 

కర్మ నిరతులై పుణ్యఫల మనుభవించు వారికి భోగస్థానంబు గాని 

య।పాక్ళత దివ్యధామంబు గాదని చెప్పుదురు. జయ విజయులు 

ద్వారపాలకులైన (శ్రీ వె కుంఠము స్వర్గ మనివించుకొనిన భోగస్థానం 

బుగాని య|పాక్ళత దివ్యధామంబుగాదని కొందు చెప్పుదురు. 

జ్ఞానలోకం బయ్యెనేని తిపాద్విభూతి పాంచ భౌతికాత్ములైన నన 

కాదులకు( [భాప్యంబు( గాదదియునుంగాక యర్చిరాది మార్గంబున 

నాత్మ బల విద్యా విశషంబున, సపావరణంబు లతిక మించి విరజం 

దో(గి పూర్వదేహంబులు వదలి లింగ విగహరహితులై వితవననులై 

యమానవకర స్పర్శంబువలన నావిర్భూత స్వశ క్తికులె పరమ 

వ్యోమంబున బర మానందంబున( బరమాత్మతో నిత్యానవధికానంద 

భోగ మాత సదృక్షత్వంబును, తద్దివ్య రూపానురూపానురూవ 

మాత స్యరూపత్యంబును బొంది స్వనిత్యదాన్యైక రసాత్మత్వాది 

సద్గుణంబులుం బరానవధిక స్వామ్యంబులు ననుభవింపుచు( దత్స 

భావానురూ పైక (వేతికారితంబైన భగవన్నిత్య కై ంకర్యంబునందు 

రమింపుచుం | బేమ గద్ధదావలో కనంబుల నొండురులం జూచుచు నొక 

రొకరి విరోధింపక యుండు. తల్లోకస్టుండై న యొకా నొకని కేనియు 

[దోహం బాచరింపరు. ననకాదు లా ధామంబున నుండి 1% వ్రత్ర్య 

ద్యారపాలకులతో నసనూయవడి శావం బిచ్చి రది య।|పాకృతంబగునేః? 

(పాకృత లోకంబునుండి పునరావృత్తి గలుగుటం జేసి వారలకు విరు 

ద్రంబుగాదని కొంద తాడుదు రది మాకు సమ్మతంబైనను మాకు 

నడుగం దగినయది గలదది యడిగాదము. ఇంకను, 41 

16, (ప త్యద్వార పాలకులు 



తే.గీ. 

ంనొ 

నారదియపవురాణఖయిు 

భాగవత మందిరంబుల( బరమశాంతి 

గాని కౌర్యంబులేదు లోకంబునందు 

సాత్వికోత్తమ మూదర్తియొ చ|కధరుని 

పాదపద్మంబు లాత్మ లో, బాయకున్న. 

జగతివె బుషుల యాశమపదంబు లశాంతి 

గాని కౌర్యములేదు ధేనువత్స 

హరిణవతృంబుల నాఘాణ మొనరించి 

యాత్మవత్నలకోడ వ్యాఘకాదు 

లూధ (స్పవద్దుగ్గ మొయ్య నొయ్యన నిచ్చు 

[బహ్మవు[తులు శాంతిపరులు ఘనులు 

సనకాదులత్యంత సాధులు వైష్టవ 

ద్వారపాలకుల నుద్ధతి శవింప( 

దగునె భగవన్నిరంతర దాన్యనిష్టు 

లైన దౌవాదికులు ననకాది సాతిం 

కోత్రముల కవమతి సేయ యుక్త మగునె 

సంశయంబెల( దీర్చవె సాధువర్య ! 
నో 

జలజాతాక్షు(డు విశ్యమంతయు మనస్ఫంకల్ప మాతంబునన్ 

గలిగించన్ వెలయించ నొంచ నతిలోకంబై న సామర్థ్య మ 

గ్గలమై చొప్పడి మించినట్టి హరి లోకైక|ప్రభుం డెట్టు నా 

త్మ లనద్ధామమునందునుండి హరి మర్య ఢ్ర ధరన్ నిల్చెనో. 

పంచాననంబును బాంచ జనము నైన 

యాకార మేటికి హరి వహించె 

నుక్కుకంబముననే యొపషున నుదయించె 

ద్యిభుజు(డై యున్న యాదితిజుగెల్వ 

బహుబాహు.(డై యెట్టు పాటించె నివియు న 

న్యంబులు నెణి(గించు మన్మదీయ 

సందేహ విషమహీజముల నిశృయతపం 

బున నోర్వ నీకంటె ఘనుండు గలండె 

చెవిలో 

42 

48 

44 
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ఆ.వె, 

తే.గీ. 
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నశ్వంబునకు గమన సాధనంబులుంబలె [బ్రహ్మ విద్యకు సర్వా పేక్ష 

యుంగలదని “సర్వా పేక్షాచ యజ్ఞాది [కుతే రశ్వవత్త ని సూతం 

బొనర్చితివి. అయినను నొక సందేహంబుగల దడిగెద. 

యాజవల్కాదికులై న (బ్రహ్మర్షులు 
వ = ఎ 

జనకాదులై న రాజన్య బుమలు 

ఘనత మై కర్మాంగక బ్రహ్మ విద; ల 

ధిష్టించి శౌరి( జెందిరి +" కవ్యాద 

వృ|తాదు లగు దై త్యపుంగవుల్ గోవకాం 

తలు ముకుందుని మనస్థాయి( జేసి 

కల్పితా కల్పాంగక (బహ్మవిద్య న 

చ్యుత వదం బందిరి సొంవుమీతి 

కరఠినులగు హిరణ్యక శివ హిర ణ్యాడ్ష 

ముఖ్య రాక్షసులు నమోఘ నిత్య 

భావనల నిషిద్ధ పద్ద తి. బాసి (శ్ర 

వపతివదంబు( గనిరి పరమ నియతి. 

అల హిరణ్యక హిరణ్యాక్షులు వానుదే 

వ ద్వారపాలకు ల్యారుపరమ 

ధామంబునందుండి తల(గి యధఃపాత 

మందుట యేమి (బహ్మ తనుజాతు 

లగు సాత్వికులు సనకాది యోగీం్యదులు 

(పాకృతు లట్లు నే భగవదాప్ర 

దౌవారికులమీ(ద దర్శించ నెటికి 

శాస్త్ర విజ్ఞాన నంస్కారహీను 

లలుగ( దగుంగాక హరి భక్తులైన ఘనుల 

యెడల సుర|దావి మాంసంబు లిచ్చ మెన(గి 

మద వికారముచేత నున్మ త్తులన 

. చెనటు అటొనరించిన6 జెలుగాక. 
౧ ధా 

20. కవ్యాధు, 

54 

ర్ర్ 

56 
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య అతి సాత్వికు లల్పకు లవ 

మతి చేసిన నదె సహించి మన్నింతు రప 

స్మృతి మంతు(డెంత చేసిన 

హితులగు వారలకు రోష మెగతి, గల్లున్, వ్ 

భగవల్లోకంబున( ద 

ద్భగవంతు(డు భగవదాప్త పరిచారకులున్ 

భగ వద్భక్తులక వా 

సిగవత్సకు మొదవు చన్ను చేపిన యట్టన్ . వే 

ఇటువలెనె యుండ నిందిరా నాయక 

భకుులై వెలసిన (బహ్మప్వుతు 

లరుదేర వారికి నవమాన మొనరించి 

నవమానమున నుండ నయమె యాత్మ 

నఖిల కృత్యములు [బహ్మాధీనమని నమ్మి 

యా[శమాంతరముల యందునున్న 

యధిగత పర మార్జులెన వారలకు ను 

దీపమె మూ ర్రిభవించు శాంతి 
ర జాన్ రా 

తే.గీ. హరి వదంబున నుండుట యద్భుతంబె 

శుద సత్యాది( జం|దమస్పూర్తి నొందు 
ధ ధ _ 

వరమ విభుని మదమున కోవంబు నుగ 

శాపమును గల్ల నేర్చునే శాంతులకును. 59 

ంశొ 

అతి సందెహదవాగ్ని( దొ టువడి వేదాంతీభముల్ నేడు సం 

తత సంతాపము నొందుచోట నితరుల్ తత్వజ్ఞలే తండి యా 

తత వేదాంతరహన్య నిశ్చయ నుధో ధన్వత్సుధాధామ య 
ద్యత విద్యాహ్వాయచం దికా రుచిని మత్తాపంబు వారింవవే. 60 

అని తనయుడు తను నడిగిన 

ఘను. డా మునివరు(డు సృుపకాశార్థముగా 

విని హర్షగద్గ్దద న్వన 
a ౧) 

మున( బల్కెన్ బాప్పపులకముల్ *ేతిలకించన్ . 61 

21. తిలకించున్. 
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క్ర, పౌెతుండవు పరాశరులకు( 

బు|తుండవు నాకవేదపుంజమవు దయా 

పా|తు(డవు శ కైనప్రవు 

చి తితమే సీకు( బల జెల్లదె యిచటన్. 
య 

మ, అలఘుస్స్ఫూర్తి వళిష్ట వంశనిధి వీ వాత్మాను రూపంబుగా 

గళ లుప్పొంగ6ంగఈ (బశ్న చెసితివి సాక్మా[దృహ్మ విద్యా సుధా 

కలశాంభోనిధి వెల్లిగా సుతు(డవె కెవల్యసేమా విశ్ళం 

ఖల సా|మాజ్య విభుండవై వలికినం”గావే మహాహృద్యముల్ . 

క, నందను( డెన్న(డు నడుగండు 
విందు(డై నన్ను (బహ్మవిద్య యనుచు నే 

సందెహింవ(గ6ం బరమా 

నందం బొనరించితివి మనంబున కనఘా : 

భగవద్భక్తి పరాయణు 

లగువారలు తం|డికొడుకు లాత్మే శ్వర పా 

ర్శకగులైన వారి కంటెను 

మిగులం మియతములు గుణ సమృద్ధి నుతించన్, 

శుతు లన్నియును శిరస్ప 

మ్మితములుగా( జదివి ద్విజు(డు ఘీమాంసాది 

స్థితిచె శ్రీహరి. దెలిసిన 

యత(డునుమీ తత్వవేది యనంగ ధరి(తిన్. 

సత్సర్వగ నుఖ విజ్ఞాన స్వరూపుని 

సర్వసాక్షి నకల్మష (పభావు 

సతత చిద చిదాత్మ సకలవస్తు శరీరు 

నఖిల కర్మావ బోధాధికారి 

యోగ్యఫల పదు నుచ్చిత వాత్సల్య 

జలధి శ్రీపతి నర్వ క్రి సతి కృ 
పాంబురాశిని మహోదారుని ననఘుని 

సకల లోకారాధ్య చ|క్రహస్తు 

29, గాదే 

64 

65 

66 
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సార సౌశీల్య గుణ నుధాసాగరంబు 

శాంతు భగవంతు. బన్నగళాయి. గాంచి 

భక్తి నాత్మ (దలంచి యాసకి నెంచి 

యున్న విపుని వ్మిపత్వ ముత మంబు. 

సాంగోవనిషత్సూరంక 

ముంగావేదములు చదివి మురజిల్సేవా 

సంగంబు లేని వ్యపుండు 

వెంగలి తజ్జన్మ మెల్ప విభలంబెంచన్. 

స్య వియునియందుబ లె మ హేశ్వరునియందు' 

[బేమ గోపన మొనరించి యా మహం[ద 

ముఖ్య దివిజుల కువచారములు ఘటించు 

బాహ్యవృత్తిని *శుతి నతి భావమునను. 

శ్రుతి నిరతము వరు(డగు న 

చ్యుతునందు నసాత్వికునకు నుల్హము నిలువన్ 

(బతినన్ సర్వామర నం 

తతి కంతర్యామి(గా( |బశంసించ6దగున్ 

ఎవ్వని కెయ్యది హితమై 

నివ్వటిలుం దాని నెణి(గి నిరత హైతుండై 
యవ్విధమున( బలుకుచు మన 

మువ్విళ్టూరంగ మెల(గుచుండ(గ వలయున్, 

.. ' జ్వరపూర్ణుండు నిజ ప్రీయార్థ గుణసంఛన్నాషధం బిచ్చు శ్రీ 
_ కర నద్వైద్యని యొషధంబు లతియోగ్య క్లాఘ్యముల్ దావి వి 

జ్వరు. డౌనట్లై రజ సమః కలిత సత?సేఇష దేవనుతిం 
య న ర ఇడ ఆటీ 

గురు రాట్సత్వ హితోపదేశ మహిమంగూడున్ మహాధామమున్. 

28, శృతి, 
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ci సత్వ రజ స్తమ సృంజ్ఞికంబగు గుణ 

తయముదాను దిపతకుతమయి యున్న 

గుటిల రజన్తమో గుణముల గణసత్వ 

సత్వగుణన్ఫూ ర్తి సంభవించు 

నొకవేశ యది గాన నుత్క్హట సంసార 

వర్మియయ్యును మోక్షవాంఛ సేయు 

నా సత్వగుణమున నంతయు మోక్షోద 

యంబైన నూరి జనంబు మోక్ష 

తే.గీ. హేతు వడిగిన నుపదేశమిత్తు రార్యు 
లందునకు మాట వేదంబె యనుచుోనం|డు 

గానవద పథోపదేశాను వృత్తిం 

దిరుగువారికి మోత్షంబు సిరి లభించు. 78 

పీ గురు తమోగుణ రజోగుణ సము దేక ద 

శ ల్వ్పాపమెయున్న నంత్యజించి 

సత్వవశమున నాశ్యాసింపుదురు శ్రుతి 

స్వార్థమౌ ననుచు నా జనులు స్వాత్మ 

సమశీల గురుముఖాబ్బంబులవలన, ద 

చ్చుతివరంపర (బ్రహ్మ రుద శుక 

వరుణాదిపర ముగా వర్ణించ (గనివార 

లందయు' గర్తవేయని తలంతు 

తే.గీ. పోరంతరాత్మకు నెంచ నన్యామరత్వ 

రూపములు వేజుగా వని రూడి మెజయ 

నాచరింతురు దెహాన్యమైన యాత్మ 

దేహ మనిన తెజంగున. దెలివిలేక. 74 

చ. ధఠపయి. బౌండకుం డన(గ( దామన సాత్వికుండై న దైత్యశే 

ఖరుడు ముముక్షు(డై మహిమ. గైకొని సత్వగుణోదయంబునన్ 

దిరుగుచు వాసుదేవ పరదేవుండ వీ వవతారమంది భూ 

భరణ మొనర్చినా(డ వని బాలురు వల్క_(గ నమ్మ తించినన్, 75 

24. నందు 

25. లంత. 
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క. చింతించి 'యచ్యుతోఒహమ 

నంతోఒహం హరి రహమ్మురారి రహం శ్రి 

కాంతోఒహిమ్మను నాతని 

నంతం బందించె దానవాంతకు( డంతన్. "గ్ర 

క, రాజులు నిజరాజ్యరమా 

తేజఃకాంతులను గని వధించు పగిది ల 

శ్ష్మీజానియ' బరు లాత్మ 

(శ్రీజయ సంపదలు గోర శిక్షించు నిలన్. (77 

క. భువిలో నంతర్యామి 

(పవిశుద్ధాంత స్స ఏరూపభావము లష్మే 

ధవు స్వస్తరూపవిభవం 

బవినీతు(డు తనకు ననిన నజ (గకయున్నే. 78 

క. తనకు( దనునేలు స్వామికి; 

బనుపడిన విలక్షణ స్యభావత మెటిం 

గి నిరత మత్యను “7కూలై 

క్యూ నియతి బాటించెనేని యాత్మజ్ఞులకున్ . 19 

వ వతైన వస్తువులకు నైక్యమన(గా మనముల నన్యానుకూలములై 
యండుపే, వస్తుద్యయ మొకటియై యుండుటగాదు. అది యెట్టంచేని. 
భేదముల్ వలికి వేదవాక్యములు నిరోధించుం గనుక విభిన్న వస్తు 
ద్వయ మేకమనుట విరుద్దము. వస్తుద్యయము వేజేయనుట విరుద్ధము 
గాదు. జీవాత్మ పరమాత్మలకు నై క్యంబు చెప్పెడి వాక్యంబులకున్న 

భేదము చెప్పెడు వాక్యంబులకును నిటువలెనే యర్థంబు. అర్ధ 
(ప్రకరణ లింగౌచిత్య దేశకాలాదుల చేతంగాని కేవల శబ్రంబువలన 

నర్గంబు నిర్ణయము నేయరాదు. అది యెటువలె నన్న 80 

జీవాత్మ - పర మాత్మల మైకస్టము 

తే.గీ. కానువించిన దంపతి కలహబంధు 

కలహ భెదైక్యరూపవ వాక్యములువోలె 

శ్రుతి నముదితెక్య భేదంబు లతిశయమున 

స్వోచితార్థ గతంబులై యుండు నెవుడు. 81 

26. యణగకయున్నే 27 కులై. 

N-22 
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(పకట విభెదాభేదఘ 

టక రూప్మశుతులు సూత్కటంబుల మిథ్యా 

రకములు తెలియందగున 

న్నికనని బోధాయనుండు నియతిం బలికెన్. ఏవి 

శితిలో నెంచ నభేద 

[శుతియన్నిట నాత్మ భేదరూప నిషేధ 
స్థితినున్న భేదవాక్యము 

అతి బాధకతరంబులగుచు నడగక యాన్నే. రని 

భేదాభేద ఘటక భేదంబున( దివిధంబులై యుండు వాక కరంటు లటుగాన 

సమస్తావస్థ చిదచిద్విశిష్టతత్పరంబులై న యవి యఖిద 'వధానంబులు. 

విశే షణాదీ భేదోవజీవితంబులై న యవి భేద్మపధానంబు లిట్టని యెజుం 

గందగిన యభ్శిపాయంబు గలిగిన యవి సుటకరూపంబులో శ్రుతులు. 

హరికి సమస్త చిదచిద్యస్తు శరీరత్యాదికంబును బలుకు కల్యాణ గుణ 

తత్సరంబులై న యవి సగుణ వాక్యంబులు. హరికి హేయ గుణ 

రాహిత్యంబు పలుకునవి నిర్గుణ వాక్యంబులు. అట్టు గాకున్న 

నన్యోన్య కలహంబున నన్యోన్యతర బాధ్యత్యంబున( దద్వాక్యంబుల 

కగు నట్లాట( దద్వాక్యంబులకు బోధసీయ భేద వివెచనంబు సార్ధం 

బుగా నెఖుంగవలయు. ఈ మార్గంబున వెదాంత తాత్పర్య విషయం 

బని హరిని నమ్మి యున్న వార లాత్మ సంతోషకులు. సర్వ భూతం 

బులును హరి శరీరంబులును దద్భూతహితైకరతులై నవారు విశ్వ 

మూ ర్రికి( బరమ (పియులై నవారు తన్మనస్కు-లై తదాలాపులె 

తదియ (వియసత్కర్ములై తదిష్టితములై న వారలు పరమ ధామం 

బున రమింపుదురు. 84 

శుక భవల్తీల వేదాంత నుఖ నిరూప్య 

రమ్యతత్వ।తయేశ పరత్వ శుద్ధ 

శేముషీయుక్తులై దయాశీలురై స్ 

నాత్మ విద్యామృతాస్వాదు లగుచునుండడు. 65 

సంసార్మోగతర జ్వరామయ భవస్పారైక తాప[తయో 

ధ్వంసోన్మూర్భిత బుద్ధులౌ నరులకున్ స్వస్వోచితార్థ్మ్యగ పీ 

మాంసా కల్పిత తత్పరార్థధిషణామ్నాతంబుగా నుత్త్రముల్ 

సంసేవించి హితోవదేశ మొనరింపం జూతు ర(శాంతమున్. 86 
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అని మజీయు వ్యాసభగవంతుం డిట్లనియె. 

ఎన్ఫిక( దమోగుణంబుతో నున్న సత్వ 

గుణముచే( (దోవ(బడిన తద్దుణ నిజ స్వ 

భావమున సంచరింప నపార మహిమ 

దెజరిల్లునె విగత సందేహబుద్ధి. 

ధర నీవతి కుద్దాంత 8 

కరణుండవు సు|వబోధ కలితుడవు దయా 
పరు(డవు విద్యానుధ ను 

స్థిర హ దయు(డ వగుచు( (గోలు చెప్పెద నింకన్. 

మోతోపాయతహితము 

8 తిహాన పురాణ విబృం 

హిత సర్వోప నిషదు క్తి నిష్టార్గవరి 

ష్కృతమై మోకోపాయత 

హితమై మను బహ్మవిద్య యిరు తెజు(గులగున్, 

అది యెట్టంటిని. 

న్యాసంబనంగ నుపాసనంబన(గ నా 

రెండును దనరు నారెంటెలోన 

న్యాసంబనంగ యాగాది నంజ్లిక ముపా 

సనమన(గ (నది) వజ్ఞాదికంబు 

వేదో కములు న్యాన విద్యయే దేహంబు 

నందు. (బావించు( దదంత మైన 

ఫల మిచ్చుచుండు నుపాననంబునను (బా 

రబ కర్మములు సరషములు జనక 
ధి 

ఫలమొసంగ దుపాననా బంధకంబు 

లెంచ( (బార బ్బ కర్మంబు లిట్టు న్యాన 

విద్య( (బారబ కర్మముల్ చోద్యమంద 
(త) 

నడ్డకట్టువు ఫల మిచ్చు నప్పుడవియు. 
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జర యగ్నిహోతమై తగు 

మరణంబవబ్బథము న్యాసమతి నిష్టనకున్ 

బరికింప న్యాస విద్యా 

పరిచితి వర్తింప క్షి పఫలము అభించున్. 9g 

అల ఖటాంగు(డు విష్ణరాతుండును నిత్యన్యాన విద్యాధిరూ 

ఢులు వీరోంచు నుతించి మొనినభ నార్యుల్మెచ్చంాం దత్వ వే 

దులలో ముఖ్యు(డఏవె పల్కితి కృతార్థుల్ గార వారెన్సి కన్ 

కుల శీలాద్యభిమాన సంపదల లోకుల్లాంచిరే మోవతముల్. 94 

ఖటారంగు(డను రాజర్షి ముహూరాయుః ప్రమాణం బెణింగి సర్వంబు 

విసర్జించి హదింజిందె. "“పరీక్షి తుండు సపాహంబు జీవితావధిగా( దెలిసి 

నిఖిలంబుం బరిత్యజించి యవవర్గంబుగాంచె నట్టగుట న్యాస విద్య 

సర్వుఫల (పద. మజియు. 95 

ఆరయ ఫీష్మాదులు డ్రి 

నారాయణదేవు. గృష్టు నానాబుధ లో 

కారాధ్యు భ కిం గొల్చి యు 

దారంబగు వరమ ధామమందిరి వేడ్కన్. 98 

అనిన శుకుం డిట్టనియె. 97 

భగవంతు(డవు పర|బహ్మణుు(డపు సం 

పూజనీయ చరణాంభోజు(డవు న 

మిద్దబుద్ధి నను గహింవుము నన్ను లో 
కంబులో నెటి(గియు( గాముకుండు( 

దలవ(డజ్ఞాన కుతర్క_పతారితుం 

డె %దోషముం దెలియని జనంబు 

లాడెడు చోట నే నడిగెద నీ (వశ్న 

మీ యపరాథంబు లిటు నహింపు 

మిది రహస్యార్థ మనుచు నే మొదల దలంచి 

యిదియ యడుగయగం దలంచితి నింతకం టె 

నెద్ది [ప్రశ్నాంతరంబు సమీవ్పిత పే 

దాయకము నిత్యముకి_ [పదాయకంబు. 98 

,. 88. దోవ మింతెని, 
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పారాశర్య మహాముని పవరరూవ (బహ్మవిద్యా సుధా 

పారావారమునందు. బుట్టి యతి విభాంతాత్ము మోహాంధు( బా 

తారంభంబున. జిక్కి యీ పక క శాధ్యక్షుండు శ్రీ విష్ణు(డై 

యారూఢాదిక నంశయుం డనంగ నర్హంబౌనె వర్రించ(గన్. 9g 

అది గావున సంశయ మీ రీతి నణంగు నా రీతిగా నానతిమ్మని మశీయు 

నిట్టనియె. 100 

దేవు( డెవ్వరు(డు త దేవునకు రహస్య 

మెయ్యది యది -_ --- 

విననయ్యె నెణింగించి ఘనమోహ మె రీతి 

నణగు నా రీతి జోద్యముగ, దెలుపు 

గురుడవు నెండు నాకురుళ క్తితో( బల్కు 

మద్ద ధానుండు నజ్జుండును వి 

మూఢుండు సంశ యాత్ముండు నష్టుండటంచు 

భకాబ్దిశ శిరమాభ ర్త యనియె, 

గాన నాత్మ వినాశైక కారణంబు 

మన్న్మనోదైన్య మణగించు మది( దలంచ( 

ద|ద్రహస్యోవదెశార్భ దాన మొన(గి 

శిష్యుండ( దనూభవు(డ( బదనేవకుండ. 101 

అని వినుతింవుచు నప్పుడు 

తనయుడు వలుకంగ౧ బలికి దె ౩పాయన స 

న్మునివరుండు త దహస్యా 

ర్ధ నిమిత్త మహోపదేశ తాత్సర్యంబుల్ . 102 

సర (బహ్మ రహస్యా రము 

వినుమో పు[తక: యేకచిత్తమున నీ విద్యా రహన్యంబు శి 

ష్యునకున్ నమ్మిక గల్లు వానికి గురుండోవున్ [బసాదింవ( ణా 

వన మస్మత్కుల విత్త మీ ఘనిరహస్యంబి మహావిత్తమో 

యనఘా: నీకు లభించు. |బాహ్యమనుభోగ్యంబున్ ఘనంబున్ దగన్. 

99, రహా స్తంబీ. 
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తే.గీ. 
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అని తనయుని నుల్టార్పుచు 

ముని భగవద్దీనుధాబ్ది ముఖ్యతర (ప 

శ్న నిశాకరరుచి( బొంగ6గ 

ముసికొని హర్షంబు వూర్ణముగ నిట్రనియెన్. 104 

వథితేతిహాస పురాణోవ బృంహితో 

పనిషన్మతము వర|బహ్మ వరమ 

ధామాక్షరాది పదవిశిష్ట సంజ్ఞక 

మాగమెతరదూగమనఘ తరము 

పారాతిగ గుణాబ్ది యారూఢ దుస్తార్కి 

కోలూక “తర్కన్నేతోష్టదీవ్తి 

యన ననాది (తిగుణావ్య క్ర సువ్య క 

కాలవిలక్షణ కలితమై (ప 

ప త్తికారణమై యలభ్యమును నై నెన 

పరమ పదవె వ్ భవామృతోత్య_రకశాయు 

తాయుతాశాంశ దేశ మత్యద్భుత [ప 

కారమున నెజీ(గింతు విఖ్యాతి వినుము. 105 

అగణీయ (పళయార్క్హచం[ ద దహనోదః తెజముల్ చూడం ద 

దృగవద్ధామ నిరీక్ష సేయునెడ నల్పద్యోత ఖద్యోతముల్ 

తం బూర్దెత దనంతలోక మహిమోత్కర్షంబు వర్ణింపుచో 

గగన, పాకృత దివ్యలోక మహిమల్ కారాగ్భహ పాయముల్. 106 

సాధు ల|పాక్ళతాకాశ చరవరాగ 

జేయ జీవగుణమ్ముల నెమ్మి జూచి 

(పాకృతాకాశ చర బీవలోక మేక 

గృహ నివాసం బటంచు( దర్కించు కొందు. 107 

పరమవ్యోమము చూచిన( 

పరమ జ్ఞానులకు( దోయయ( [బాకృతలోకాం 

తర మెల్ల సూక్ష్మ సూచ్యాం 

తర రం|ధమువలె విచితతరమై యంతన్ , 108 

తర్కించి చూడ విద్యాలోక పట్టణ 

[గామవుం స్త్రీ సౌధ గజతురంగ 

పచుమృగ ఖగవన పాధోథికాసార 
కూప వావీతటాకోపవన వి 
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హార పర్వతములు నన్యవస్తువులు Ee 
ంఎ 

హ్మానందమయము లత్యద్భుత ములు 

స్వస్వోచితా శష సద్దుణ సామి 

శాశ్యతంబె యుండు సంస్తుతింవ( 

బాకృతాపాకృతార్ధ్థ సౌభాగ్యమునకు 

నంతరంగం బెంచికొన నెంతయెన( గలదు 

తెలివి మజసిన సత్యావిదిష్సితార్ధ 

మానమింతింతయనుట |క్రమంబుగాదు. 

ఆ. వె. తత్పదస్థ విషయతతులెల్ల( (దాకృతా 

pr 

ర్థములయట్లు 3మైపాతములుగావు 

పూతహృదయులెంచ నెతత్స్యభావవి 

ద్యోతకంబు లగుచునుండు. గాని. 

స్వాభావికాద్భుతాంచ దపార సౌందర్య 

వరసుధా సింధు భావమున( దనరి 

శ్రీశానుకూలై క్క శీలభోగంబుల( 

దత్పద ద్రవ్య సంపద లొనంగుట 

చితంబుగాదు విచి తముల్వస్తుళ 

కులు సర్వుఖావ శ కులు నచింత్య 

సంతతజ్ఞాన గోచరములు గొన్ని వ 

స్తువులలో, గొన్ని వస్తువులు కొంద 

అకు మనః [పియములుగొందజకును విరతి 

పుట్టగా. జేయు జడములై భువనములును 

పరమవద లోక నిత్యాత్మ భాగ మహిమ 

యజహరాదుల కైన శక్యంబిె పొగడ. 
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నిష్పద్యతే” *'అవహతపాప్మా విజరోప మృత్యుర్విశోకో విజిఘత్సో 

విపిపానన నత్యకామ నత్**న సంకల్పయనునవి య,|పాకృతలో కముం 

బొందిన ము క్రజీవునికి నష్ట గుణంబులు సంవన్నంబులై యుండును. 

మజశియు (పకృతి శరీర తిరోధాన పూర్వకంబగునది జ్యోతిరన్యయము. 

లి0. మోపహాతములు 81. యవహాతపాప్మా 
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అదియె ము కి. అంతర్యామి న్వరూప మాతంబు ముక్తిగా దిన్న, 

దదన్యయంబు గలుగుటంజేసి యదియెట్టన్న భూస్ట్థితంబులై న పక్షులు 

తమకు నపూర్వవాపవ్రములై న య దిశ్చుంగంబులు నిజోపాయంబున 

నెక్కుగతినపాప్తోర్టు ౧గమనంబునకు న్యాసోపాననంబులు సాధించి 

యవిద్యా జనిత దేహ నంబంధముం బాసి యవపూర్వ పదంబు నొందుట 

యా పరంజ్యోతి సంబంధము. 112 

తెలివగ( |దిపాద్యిభూతి నతిక్రమించి 

యే వురుషుండుండు శుద్ద నమిద్ధ మహిమ 
నాత( డాద్యుండు వరమాత్మ యవ్యయుండు 
ఘనతరుండు పరంజ్యోతి యనియె [శతియు. 119 

ఘనతరాత్యు క్ర మూర్ధ్వ లోకములనెంచ 

విశ్వతః పృష్షమె మహావిమలమె (ప 

సన్నమై మించు వై కుంఠ సంజ్ఞవిష్ణు 

దేహమన (గం బరంజ్యోతి తెలిసీ చూడ. 114 

అవదీరిత కందర్పకోటి లావణ్యంబు నగణ్యంబును స్వాభావికా నవధి 

కానంఖ్యేయ స్వగుణోల్రసితంబును భావపంకిల స|దత్న విమలౌ 

కరణొషధంబును జేతస్తే ని ₹శిత్వావిర్భావాద్భుత భేషజంబును శ్రీశ 

స్వాభావికా శేష శేషిత్వానుభావావహంబును నేష శేషి స్వభావానుభవ 

(పేతివర్ధనంబును ద(త్పతికారితా శేష తత్ర ంకర్యక సాధనంబును, 

శషన్వభావానురూపవృ త్తి (పేతేశ దర్శనంబును దద్దర్శనమహాహ్హాదా 

మృత సంప్షవనావహంబును శ్ర న శేషత్వాధిగతజన నిత్యానంద 

దాయకంబును నగు పరతత్వం బెజింగి దర్శన (పవెశనంబు లొనర్ప 

నివ్వ రుత్సహింతురు వారు శూరులు. ఆశూరులు తద్విద్యా (పథా 

వంబున నర్చిరాది మార్గంబున( బరంజ్యోతిం గాంచి త త్పన క్తిచే 

నిత్యనిర్వృతులై యావిర్భూత స్వరూప నస్వభావులును స్వాత్మేశ దర్శ 

నులును దద్దర్శన సముద్దేశ కెంకర్యేచ్చాత విగహులును దదను 

రూపాభిమత దివ్యాలంకార సింధువులును హేయ నిష్యందరహితులును 

హేయాహ్హాద వివర్ణితులును దదృహ్మలోక విషయాభోగో ది కేశ 

భ _క్రియుక్తులును ననాది నిధనానందమయ నిత్యాత్మ సహచరులును 

ద|త్పతికారితా శేష తతె,_ం౦కర్య రసార్ణవంబులును; బర|బహ్మాత్మ 

లక. యంత ర్యామ్ 



తే.గీ. 
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భూత తద్వో $మోజ్జ్యలత లోక నివృత్పురవరాదిస్వాత్మారామాను 

3*మ్రో| దను)లై యుండుట వేదాంత సిద్ధాంతోల్టిత వై భవంబు పరవ్యోమ 

లోకంబు నుతింవ నెవ్వండు సమర్థుండు 9 

వర విజ్ఞాన రహస్య వాసనల భావ్యంబై. మహద్దామ వి 

న్ఫురదానందద లోక మందలభఘనౌజో రాశియె వ్వ సీ 

రరువాభంబగు నంతరాళమున సారంబైన వైకుంఠ స 

త్పుర మొప్పున్ నవక ర్ణికాకృతి( దదాప్తుల్చూచి వర్ణింపంగన్ . 

అమిత జనపద వరవై భవాన్వితంబు 

నతి విపుల మందలమునై న యప్పురంబు 

కమలకర్ణికయునుబోలి కానువించె( 

బురములెన్సేని దళములై. పౌలుపు మెజయ. 

గురువర వ్యోమధామ వై కుంఠలోక 

మునకు నావరణములేను ఘనతమెజయ 

నిత్యశుద సుఖాత్ము లై నివంటిల 
ధి శ్ ఐఎం 6ొ 

(బహ్మలోకంబు లెన్నేని( బబలునందు. 

ఆని వ్యానభగవంతు( డానతిచ్చిన. శుకుం డిట్టనియె. 

ఏయే యావరణంబుల 

నే యే లోకంబుోలుండు నెజి/(గింపుము నా 

కా యుపనిషదుక్తుల విని 

యాయజముఖ్యులు నిజాలయసృహ విడువన్. 

పంచావరకాగణ్య నియత లోకములు 

అనిన విని యక్కు_మారున 

కనఘాత్ముండగు పరాశరాత్మజు (డు సనా 

తన పంచావరణాగ 

ణ్య నియత లోకముల: గొన్నినయమున, బలికెన్. 

వపథమావరణమున( (బాచిమై వైకుంఠ 

వై భవంబునమించు వానుదేవ 

లోకంబు రవిగణాలోకమై భృత సాధు 
వారమై విమల నానారసాబట్టి 

4. మోసే . వర. తొండు. 

115 

117 

118 

{19 

120 

[21 
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పరిఘమై నానావిభాసిత నవరత్న 

శెలమె నానా|వసన్న శిల్ప 

పాదపంబె యతిభవ్య నానాజన 

పదమునై నానావిధానమాన 

గ, నగర నానాచతుర్దంత నాగ వాయు 

వేగ నానాహయానేక వివులహైమ 

శ్చంగ నానార్దధేనువై సిరి వహించి 
Qe 

36 122 

దండకము : 

మజియు మతియు( దివృలోకంబు వర్చింప శక్ర్యృంబె 2 (కిడా మృగం 

బుల్ ఖగంబుల్ (శుతుల్ విశుతుల్ గా, బరింపంగ బుంనస్ర్రీమణి చిత 

సౌధోరు కెళిగ్ళహారామ హెమాంతరాళ (పభల్ మించ. ద[ద్భహ్మ విద్యా 

నవద్యామృతానంద నందత్ఫుధావాహినీ స|త్పవాహాంతరంబుల్ చెలం 

గంగ రాజ తనూకాంచి సౌందర్యముంజూచి లమ్మెశ సద్భక్తులుం బిత్త 

మెట్టుండునోయంచు ఫీతిల్రి ర ంజిల్లు తద్విద్యుదాకార రెఖావిలాసాప్పరో 

బృంద ముల్ నంత తానందకందంబులై మించ. దద్విభమాలోకనో 

ద్భుద్ద లక్ష్మీళ సద్భక్తి పుంవర్గముల్ మీరం దద్దివ్య్వవుంవర్గ లక్ష్మీశ 
కైంకర్య సౌభాగ్యముల్ చూచి యుద్బుద్ధ మై నిత్య నూరి (పసన్న 

స్పురద్భృ క్తి సంపత్సుధాధార లుప్పొంగ( దల్రలలన్ నిశ్చలానంద 

సంభూత సాకారసామ[గ గీతామృతంబుల్ (పవాహంబుగా నిండ ( 

దత్సామగీత న్వకర్గనోద్యు తభ క్రి న్ఫురత్కీ_రశారీవికోద్యద్యచః 

కూజితాలాపముట్ పిక్కాటిల్పన్ సదాచార్యుండుం బోలె (శ్రీశాంఘి భక్తి 

[ప్రకాశంబు గావింపుచుం (బహ్మవిద్యా (పనన్నెళపూర్ణ (వసాదంబునుం 

బోలె మోహంబు ఖేదింపుచున్ మోహ విధంంసముంబోలె నారూఢ 

నంసారతాపౌఘ శీతాంశువై సొంపు గావింపుచుం దద్భవాపాయముం 

బోలె లత్షీ శ సేవా సుఢోజ్జుంభ మెపార నేవంవిధాజన్మ సిద్ధాగణేయాతి 

రాజదధుణాంభోథివై యాజన్మ సిద్ధోత్కటాత్మానుభూతిం (బవ ర్తించి 

తా నాత్మవోధార్కు(డుం బోలె తదా సవాకార సందర్శకత్వంబు 

సందించి యాత్మేశ శేషత్వ శేషిత/ సంబంధవదాం స్తవాకారధీ గోచరం 

బైన సాకాద్మ్భతి స్పూ ర్రియుంబోలె లక్ష్మి "సేవా నుధోజ్ఞ్రంభ 

వీ6ి, నాల్లవ పాదములేదు. 97, రాజిత. 



ఆల దియిు ఇఖురాణ టు వట్ట / 

మేపార సేవంవిధాజన్మసిద్ధా గణభయాతి రాజ దుణాంభో అ బె వాసిత 

ద్వాసుదేవాగలోక ౦బు రాణించు సాషా త్సు భోపాదక శ్రీల దన్మధ్య 

దేశంబునన్ నొప్పు మధురన గరిరత్న మారాధ సంఖ్యయ స్ఫుర|దత్న 

సారావళీ మూర్తులం టోల్ల లతోరణోద్యత్కవాటంబులన్ శుభ లీలా 

(భవర్గంబులై నిత్యము క్షేందు వింబంబులుంటో లె( బాటిల్లుతత్సాటిక 

స్ఫూర్తులుంగల్లు తద్గోపురంబుల్ మణీహాటక శ్రీల(జూపట్టు రత్నా వళీ 

హర్మ కజాలందు నిండార దీవించు. బాకార చ కాంత రాశాన్నితానల్ప 

కల్పదుమారామ సామ, గియున్ సాంద చందోపలానెక కే గృహా 

నెక శె లాలియుం వారుకీర స్పుర దత్నరంభా విజృంభంబులై నవ్య 

చామీకరాంభోజ జాలంబులై, ఏ| భమ భృంగ సంగిత రాజన్మ ణహల్ల 

కౌఘంబులై తన్మహాలీల నీలోత్సలాకర్ణ పూరంబులై తత్పుధా ధామ 

శుభ (పవాహంబులై సంతత స్రచ్చు పతా ని (పకాండంబులై భవి 

దీవ్యత్చర[ బహ్మవిద్యా వధూ సేవ్య లత్న్మీ మహేశాన మూ ర్తుల్వలె 

ఎంతలో యాత్మ శుతి శుత్యధిష్టానమా త్రాభిభూతై క దుంాకినీ 

రి సౌరభ్య సంపూర్తి గాన్సించి (శ్రీ వానుదేవానుకూలై క్య రుచ్యర్థ 

చేవ భాగంబులై యుండి కూజిల్ల నచ్చ క్ర చ|కాంగీ 

ముఖ్యంబు సీద దోద్భవాకీర్ణతీరంబులై కాసుర స్యర్ణమాజిక్య సోపాన 

లక్మి న్యిజ్బంభించు కాసారముల్ తోరమై మించ (గా నిత్యము కు 

ప్పర స్పిద్ద సంబంధ మై తేజరిల్హంగ దత్ప్సట్టణాలం క్రియా రూపమై 

మధ్యభాగంబునంగల FE '(యా)రామ ముద్య( (దు)చిన్మించి సౌందర్య 

మున్ విశ్వరూప (పభావంబునుం గల్లి విషండు తేజంబుతో నుండు 

శుభాంశు కోటిస్పురత్సొధ వారంబు లా + రాజరానీ రమాకాంత కాత్మీయ 

సౌభాగ్య మర్పించు నేతత్పుర శ్రీసముద్భూత నానామణి జ్యోతి 

రుల్తానమ (భంబువై నిండి యూర్ధ్వస్ఫుర న్నూత్న తేజో జగచ్చంక 

గావించు నే డొక్కచో నిందచాపంబు లెన్నే నియుం గూడి నందత్సురీ 

నూత్నరత్నా వళ వ్యామయానంబులం బోల(గా( జాల నవ్వీటిలో నన్ 

మృగంబుల్ ఖగంబుల్ నదావుం వధూనంచయం బాదరింవన్ దద 

గంబునన్ విష్ణు చేస్టానుకారంబపారంబుగా. జేయనో మాధురా 

మాధురోల్లాన క్వీశానుభూతి[ కియాళర్మదా యావదాత్మ్యంబు మాకుం 

(బసాదింపవే వ యంచు. దన్మంగళా శాసనం బింపుతో( జేయువా రెవ్వ 

రాయు త్తముల్ హయనిష్యంద దూరాత్ములై హేయ భోజ్యంబులుం 

బాసి (బహ్మామృతాన ంద రూ పేరదియార్థానుభూతిన్ విజృంభించి 

శ్రీశాసనాంభోరుహ శ్రీ వికానెక సేవాఫలపా. వీమెనున్న తత్పీతి రూపా 

88. ము శేసృర సింధ 89. suey 40. దృ్భచి 
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మృతానందముంజింది తత్సపర్యంతరాలం [కియా పూర్ణహస్తాబ్లలె సేవ 

గావింప నూహించితచ్చెషత్రె క స్వథావానురూపాత్మవృత్తిన్ సదా వాను 

దేవాంతరం గానుకూల స్వరూపంబులన్ నిల్చి (ప్రాసాద సౌధావరోధ 

స్థలి వీథులందున్ వి శేషంబునన్ రత్నవంి శలాకో పక్ష ప్తారు నన్మార్డని 
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దండాకారము నూర్జ్రపుం్యడము సముద్దండంబుగా భూనురేం 

[దుం డత్యు త్ర మశీల వైష్షవ కులాగ్యుండైన నచ్చిదమై 

యుండన్ బూరమతిన్ నమోంతములుగా యోజించి లక్ష్మీ కళ 

(తుండ మెలన; గేశవాదులకు భారూడిన్ వహింవన్ దగున్. 145 

భూమి నచ్చిదముగ నూర్ద్వవుండ మె ద్వి 

జాధములు దాలు రచ్చోట హరియు సిరియు 

నధివసింవంగ మీరు వా రతి విమూఢు 

లైహికాముష్మిక సుఖంబు లందలేరు. 146 

46. కొం 47. రో 
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అంతరాళ యు క్రమగు నూర్ధ పుం|డంబు 
నడుము శ్రీ నికేతనంబు కమల 
హా స్త దలచి యచట హారి|ద చూరోర 

రేఖ నిలువ దగు హరి [వియండు " 147 

ఏవం విధ భగ వచ్చి 

హ్నావిర్భావమున వచ్చు హరి కైంకర్య 

(పావీణ్య గణ్య వై వెదికు 

శ్రీవైషవు( గాంచి వినుతి సేయగ వలయన్. 148 

చిదచిద్యస్తు శదీరిన్ 

హృదయన్ధు రమేశు సీశు నెజింగి హితార్థ 
(పదు(డైనీ ౩ వె  ష్టవోతము 

పదములు చేవిపవ ము క్రిపథము అభించున్. 149 

వైష్తవ |పతికూలానుభయ భేదములు 
౮9 €౬ 

గురుభ కి క్మె( [బతికూలాను కూలాను 

భయ భేదముల నేరువడిన చేత 

నుల నెతింగి సుధిజనుండు నిజాదిక 

రోచితంబుగ( దగు నాచరింవ 

నుపనిషన్మత వాక్య యోజన నూహించి 

హరి నమాధిక రహితాత్ను. డనిన 

మునుకొని దుర్మానమున సహింపని వారు 

[(పతికూలు రత్యంత భవ్యవృత్తి 

నది సహించిన ననుకూలు రాత్మవేదు 

లవియు రెండు నెజుంగక హరి తదన్య 

దేవతాతుల్యు అనుచు బుద్ధిం దలంచు 

నట్టి నీచాత్ముల నుభయు “లవనియందు. 150 

గొనకొని మున్ను మున్నె (పతికూలుర. జూచిన భీషణాహులం 

గనిన తెజంగునం దొల(గ( గాందగు నయ్యనుకూలురం (బకో 

భన కుసుమాళి గన్గొనిన కాగున రంజిల(గా' దగుం ఘనుం 

డ నుభయులం గనుంగొని తృణ్మాగములంచు. దలంప.(గా(6 దగున్. 
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తరల. కుధితు(డైనను రాజపవ్వుతుండు ఘోర వైరి గృహాశనం 
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బధిగమింపని యట వెషవ్వ' డార్తు(డై (పతికూలురన్ 
౧ ల 

మధు విరోధి విరోధులన్ మదమత్తులన్ భజియించి తా 

నధిక సంపద నంద(గా' దగదం[డు తత్త విదుత్తముల్. 

ఒనర నీశానుకూలురై యున్న సాధు 

జనుల( దచ్చిత్త విష్నేప శంక. జేసి 

రూపణీయ న్వభావాను రూవ భోగ్య 
భోగములకు నిరోధింప( బూనందగదు. 

నిపుణుండను భయ సంపద 

నువ జీవించోకొను యునికి యొప్పదు విష్ణుం 
డపరిమిత విభవు( డాశితు, 

గృవతో రక్షింపండే యకించను( డగుటన్. 

దాసానుదాన రక్షా 

భ్యాసముగల హరి యుపేక్షయందునేె చిత్తో 
ల్రాసమున నమ్మియుండుట 

దాసులకుం దగు( (బపత్తి తాత్సర్యములన్. 

భగ వత్సంక ల్పంబున 

భగవ్యతృ్పతికూల జనులు భవ దుఃఖములన్ 

దగులుదు రామీ(ద మజీయు( 

దగులంగల రఖిల మోహ తపాత్మకులె, 

152 

154 

15 

156 

అర్జున సారథియగు కృష్ణుండు మర్ధ్వైషుల నరాధముల సంసారం 

బునం (దోచెద నానురయోనులం జనియింపం జేనెద నని యానతి 

యిచ్చె నట్టు గావున భగద్ద్యషి పదార్థోవజీవనంబు వెష్టవున కనర్ధ 

కంబు. విష్ణ [దోహ కారణం బగుటంజేసి ద|ధ్గవ్యంబు విడువందగును. 

ఎవ్యని వలన మున్నె వ్వ( డర్భము( గాంచు 

నల్పమేనియు మి యధికమేని 

యొకనా(డు తనకు నీకున్న నాతని నిష్ట 

రో క్రులాడిన బాధ నొంద6 జేయు 

48. 

N-—23x 
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నటుగాన లక్ష్మేశ్వరానుకూలోప ట్రీ 

వను( డర్గ కామము ల్పెనగొనంగ 

నిజ ధర్మమున నైన నిష్టురోక్తులు వల్క( 

జెల్లదు తాపంబు జెందు(గాన 

నిష్టురోక్తుల చెత నస్వత భక్తి 

నిత్యవాత్సల్య జలరాశి నిరతిశయ ద 

యా రసోద్యత్స_ టాయు మురారి సర్వ 

దర్శి గలుగంగం జేయుట తథ మరయ. 158 

ఇందున కిందిరావిభుం డిట్టనియె. 159 

హెచ్చిన మత్సర గుణమున 

మచ్చ కాంకితుని ద్వేషమదకటు 49స్టుద్రుష్రా 

త్యుచ్చార ణముల( గలచన 

సచ్చరితుండు మద్విరోధి సందేహంబే ? 160 

ఇది గావున స్వశరీరోద్దులైన హర్నివియల నిరోధించిన సిశ్వర 
నిరోధంబు నట్టయని (శుతియు నానతి యిచ్చె యమభయుల స్వశరీర 

పొషణార్థ మాశయించెనని వెష్టవుండు భగవంతుండు గలుగుట 

మణచితినని వర్దించవలయు. విశ్యంబునకు భగవంతుండు రక్షకుం 

డగుట జతి సిదంబు. నిర్సరుండె |శుతీ నిత్వ నంతుషుండె ఢ్రీశ 
న్ థి ఫి ర U ఫ్రీ ర హా 

పేయవిధులు సేయవలయు ననన్యులె నన్ను( బింతింపుచునే జను 

లుపాస్తి గావింపుదురు. వారి యోగశ్నేమంబు నేను వహింతునని 

కృషుం డానతి యిచ్చెం గావున వైష్షవులు నిత్యపూర్ణులు వినుము. 

వెష్తవ నియమములు 
జగదిశ్వరునకును స్వాతిక సర్వశ 

కిత్వ స్వజన రక్షకత్వ సత్య 

పాదిత్య సంతతోదారత్వ సత్వన 
త్ 

ర్వజ్ఞత్వములు సమ్మగములు గాంగ 
ణో 

దెలియ(జేయు శుతి స్మృతి పురాణ వేద + 

ఖేతిహానంబుల నెజింగి దాన 

నిశ్చితాత్మకుండయి నిరపేకుండయి నిరం 

జను(డయి' హరి సమా[శయణ భోగ 

పురుపోత్యు. 
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నిరతుండయి నిర్భరుండయి సక్యహార్ష 

శీలు(డె శుచియై నిరాశీరిం శేషు 

డయి న్యవర్ణాశ్రమ వయాదకాంతరోడ 

కర్మములు విష్ణు సంతుష్టై గా నొనర్చ. 162 

శుద్ధ దేహేందియ మనఃపాణాది వృత్తియె యన్వహంబును నిజ 

పూరఃజన్మానుగత కర్మానురూప _పాప్తార్ధ సంచయు(డై లశ విషయక 

సంపితి వూర్ణకంబు(గా( దద్దేహోచిత సేవలు గావింపుచు( గ్భత 

కృత్యుండై యవిద్యా వివర్జితుం డై భగవజ్జన్మ కర్మంబులు వినుచు( 

బర్భుంబులనుత్సుకుం డై గీత తాండవాది[తంబులు భగవత్తురో 

భాగంబున( గానింపుచు (పేమ గర్భంబులగు మహోత్సవంబులు 

సేయుచు మహోత్వవంబుల భగవత్సెవా సమాగతుల నెదుర్జొని యతి 

(పతిం _బణమిళ్టి కౌగిట్( జెర్చి యుపాయనంబు లర్చింవపవలయు, 

సమర్పించి తత్సమాశెషహృషుండె తత్పుతు(డుం బలె. బులకాంకు 
లా ఏ ఆ 

రంబులతో. (బపుల్ల వదనాబ్దముతో నుత్సవాలంకృతంబై న నిజ 

గృహంబునకు( దోడ్కొని పోయి స్గవు త దారా భృత్యులతో. (బణ 

మిల్లి సుఖాననార్గ క పాద్యాద్యుపచారంబు లొనర్చి భగవదృక్త శేషాన్న 

పాన తృవులం జేసి హస్త వక్షాశనానంతర౦బున గంధ మాల్య తాంబూ 

అంబులు సమర్పించి సుఖాసీనులగు వారలం జూచుచు. దద్భుక్త 

శిషైాన్నంబు తోయనంస్కృతంబగునది భుజించి హన పాద (పతా 
టి —0 

శనంబు గావించుకొని ద్విరాచమనం బొనర్చి శుచియె నారాయణదేవ 

ధ్యానానంద నిర్భరుండె యెన్న (డు హరి సావాత్కారం బగునని 

కన్నులు మూసుకొని యంత, గన్నులు దెజుచి శుద్ధ సత్వరూపంబగు 

భారి రూవంబు గానక త్మత్పసంగార్థియె యత్యంతాతురుం డై తజ్జనాం 

తకం బా్రయించవలయు. మజియు 1659 

శ్రీమన్నారాయణ చరి 

తామృతర సధార, (గోల నర్హము భక్త 

సోమముల( గూడి జ్ఞాన 

శ్రీమహిమం దికరణముగ శిష్టజనంబుల్ . 164 

50. 
rr 

నర. 
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వాజ్మనః కాయకర్మ [పవ ర్తనముల 

వాసి కెక్క_(గ (శ్రి లెష్టవ [వైయంబు 

సేయంగా౧. దగు నదియ నారాయణ (వె 

యంబు చేసిన యట్లు సత్యంబు దల(వ. 165 

తగు నధ్యాత్మ యదోపదిష్ట భగవద్ధర్మ ౦బు లత్యంతమున్ 

భగవ్యత్పీతి వివర్ధనంబులు నులభగంబుల్ విరుద్దాన్య థ్ 

ర్య గుల ధ్యంసకముల్ తదీయపద' చర్చాసీమ గంకేవ మిం 

వగు గునే చ కై రచేత నుండియు, (బకోష్టాలహనంబుం బలెన్. 166 

విమలజ్ఞాన ధురీణు(డౌ శుకున కా వేదాంత వాక్యార్థత 

తము బోధించిన శంకి నితాత్ము( డయి ఫీతత్వంబుతో నుండ వ 

శ్కముగా నచ్యుత తలోక న సద్గుణ కథల్ సంక్షిప్త వాక్య (పసం 

గములం దెల్లముగా6గ ( బల. మునిలోకస్వామి హర్షంబునన్. 167 

వత్స: ధనుుండ వు (శ్రీవత్స వత్సాధిక 

వత్సలత్యమను గలవాండ వగుటి 

నవనిచె వస్తు యాథార్థ్య గోచరము నీ 

బుద్ధి గాకున్న సమిద్ధ మహిమ 

సం షేవమున ర మెళశ్వర వర్ణనము మిన 

నెటిచ్చగించితి పిటు నుండి 
టి లా 

యజ్ఞసంజాత దిర్ధాయువు కోటి వ 

కృగంబులు గలుగు నుత్తములకైన, 

[బాపమై యుండునే వర|బహ్మ లోక 

వర్ణనము చేయ దత్పారవశ్య జాత 

హర రసమున( దద్యర్గనామృతాబి 
ఎ అమ ధ 

మునిగి లోకంబు లెలుగనే ననఘచరిత. 168 

ఆ విష్టుపదము యావ 

శవము వర్ణించు పూర్ణశీలు రగణ్య 

(పావీణ్యంబున పారం 

బావంతయు( దెలియ(జాల రన్యులవశ మే. 169 

ఆరయ నీకు నాకు నంతరం బెంతేని( 

గలదు స్వసుఖమా త కలితవృత్తి 

నేను సర్వలోకహిత వృత్తి నీవు నీ 
కిట్టు తగదె నంగహేచ్చ నెండు. 170 
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చెకుంఠలోకము_ ఆవరణ పంచకము 
తూ 

ఈ పర|బహ్మ లోక వర్ణనంబు నేయ నేరికి శక్యంటు గాదు. కావున 

సంగ హంబున నెజీంగింపు మని యడిగితివి. ఏనును సంషేపంబునం 

బల్కితి. ఇది వినువారికి బుద్ధియ నోజన్సుఖ వివృద్ధియు కార్య 

సిద్దియు నగు. విశషంబున మరియు వైకుంఠ లోకంబు వర్టించెద 

వినుము. (పాగవాచిని (శ్రి లోకంబును బశ్చిమంబున (శ్రీ వై కుంఠంబు 

నకు దశిణంబున నిత్యానందంబు నిధియు సద్భ క్ర వరదుండు నగు 

సంకర్షణ విభుండుండు. ఆ సంకర్షణ లోకంబునకు పశ్చిమంబున 

నిర్మలానంద సీరధి నిత్యంబునగు సరస్వతి లోకంబుల(దగు (ప్రత్యగ 

వాచిి'ని సరస్వతి లోకంబున కుత్తరంబున. (బద్యుమ్న లోకంబు 

చెలంగు. (పతీచీనయుతా ర్కేందు[వభ దీవించి నిర్మల శర్మదంబై 

పద్యుమ్న పదంబు దగ్గర రవి దిక్కున నిత్యాపృరోఒలంకృతంబై 

రతిలోకంబు విరాజిల్లు. త|త్స్పాచిన నిరుద్దలోకంబు రాణించు నుదీచిం 

(బకాశించి యానందవారిధి యగు నా యనిరుద్ద లోకంబునకు( (బాచి 

యగు విదిక్కున సద్దుణ సాగరంబగు శాంతిలోకంబు విజృంభించు. 

ఇవి చతుర్వ్యూ హంబులు నాలుగు శ్రీ కళలు. నాలుగును బద క్షిణ 

క మంబున( (బాచ్యాద్యష్ష దిక్కులం (బకాశించు ని వ్యూహాష్టకంబు 

[పథమావరణంబున నుండు. 'మధ్యె మధ్యేత్య సంఖ్యే యా స్తత్ర 

ద్ఫ్యూ్యహమ్మనిన శుతివలన ననేక వ్యూహంబులు గలవు. ద్వితీయా 

వరణంబునం |బాచ్యాది దిక్కుల వరాహ జామదగ్న్య (శ్రీ నరసింహ 

రఘువల్రభ శ్రీధర వామన హయ।గీవ వానుదేవ లోకంబులు గలవు. 

తదధిపతులు విభ వేశ్వరులు నిత్యులు. పీర్ప వ్యూహాష్ట విశిష్ట 

(భ్రీవెకుంఠేశ్వర (పేతి సాధనంబై న (బ్రహ్మ విద్య నర్యాచిన (పాకృత 

భూముల నవతరించి | పకాశింప( జేయుడు దీ మూర్తులం గొల్చిన 

నపవర్గంబు లభించు. తృతీయావరణంబున నెనిమిది దిక్కుల పాంచ 

జన్య ముసల చక ఖడ్గ గదాశార్హాది వెజయంతంబులు నిలుచు, నిత్యాన 
a 

వధిక నిరతిశయానందం బగు భగవత్సేవ గావించు. చతుర్ధావర 

ణంబున6 గుముద కుముదాక్ష పుండరీక వామన శంఖర్హ సర్ప 

51. చే, రల, యనిన 



cfr 

Gb మా 

ef 

తే.గీ. 

నారదీయ పురాణము 359 

నేత సుముఖ సుపతిష్టితులు నిత్యులు. నిత్యము క్తులతో సీశ్వరు 

నారాధింపుమరు. వపంచమావరణంబున నిందానల దండధర నిర్భతి 

యాదసాంవతి గంధవాహధనేశానులు నిత్య నిర్ణరు లుండుదురు. 

ఇది యావరణ పంచకంబు. 

చండ [పచండు లుద్దండ వెభవులు పా 

గ్వారపాలురు [బహ్మతత్వ నిధులు 

భ|దసుర[దులు భదమూర్తులు దక్షి 

ణ ద్వారపాలు రానంద నిధులు 

జయ విజయులు సత్వసంపద్ద నులు పతీ 

చ్య ద్వారపాలురు శౌర్య నిధులు 

ధాతృ విధాతృ లుత్క_టతేజు లుత్తర 

ద్వారపాలురు మహా ధన్యనిధులు 

విర లెనమం(డు సంతతోదారయళు ల 

నాదిని ధనులు పూర్ణ విద్యాఖిరాము 

లఖభిల సంవత్సమృద్దంబులై న సన 

లోకముల నుండుదురు మహోత్సేకములను. 

ఆతత కోటిసూర్య (పకాశులును గో 

టీందు కళానందహేతితనులు 

సర్వజ్ఞ లుత్తముల్ సత్య సంకల్పులు 

సర్వాప గుణ రూవ సార తరులు 

హేయ నిష్యంద రహితులు హేయ హార 

వర్దితుల్ [బ్రహ్మ విద్యార్దితామృ 

తానందరన విషయాను భవోత్సవుల్ 

తాదృగ్విషయ విబోధ (బుద్ధ 

పరమ పురుషాం|ఘీ భక్తి సంపన్న గుణులు 

సిద్ధ తద్భ క్తికారితా శేష తత్స 

సాద కృత్క-ర్మర తులు (ప్రసన్న పరమ 

వద పతి ముఖాబ్ద తేజో౬.నుభావసుఖులు. 

171 

172 

178 
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దివ్యోదార విచితగా(తులు ఘనుల్ దివ్యోరుగంధాన్వితుల్ 

దివ్యాచ్చాదన దివ్య భూషణయుతుల్ దివ్య సగభ్యంచితుల్ 

దివ్యోద్దండ తరాయుధాంకిత కరుల్ దివ్యావతంనుల్ విభుల్ 

దివ్యోపాన్యు శుచిస్మితాన్యు హరి నెంతే( గొల్లు ర|శాంతమున్, 174 

విమలంబై తగు నిందలోక నికటోర్విన్ బన్నగారాతి లో 

కము తల్టోకమునందు వెదములుదాతాది న్ఫురస్ఫూర్తిగా( 

[గమకుండై పవరఠియించి పక్షిపతి నిర్యత్సామగాన స్వర 

క్రమ నవ్యామృత ధార లం దనుపు? ద|ద్భహ్మంబు నశ్రాంతమున్. {75 

తృతీయావరణ బహిర్దేశంబున విష్వక్సేను లోకంబు గలదు, 

వినుము. 176 

తన లోకమున నుండి తత్పరమాత్మ (పి 

య(పభావము, గాంచి యతులశ క్తి 

యుక్తుడె యాత్మ భుజోపరిన్య స్తేశ 

సా[మాజ్య ోభరితు(డై (ప్రసన్న మహిమ 

వై కుంఠపతి యొద్ద వాసుదేవా ద్యతి 

శాంత విఖ్యాత సర్వావరణ ని 

వాసో క దేవతావరుల సం సేవింప. 

జేయించు మెజసి నారాయణాం[ఘి 

నిత్య సేవానుకూలతా నిరతిశయ ర 

సానుబంధై క హృదయు.డై యఖిల తత్వ 

టబోధకుండై న సేనాని వూనియుండు 

నరిభయంకరతర వేతహస్తు( డగుచు. 177 

పంచావరణలీల భాసిల్లు వై కుంఠ 

నగరంబు నడుమను నతి విచిత 

రత్నమంటపమున రమణీయ మాణిక్య 

సింహాసనమును లన్నీ వనుంధ 

క*బానీళలు భజింప జ్ఞాన బలై శ్వర్య 

ఏర్యతేజచ్చ క్తి విమల మహిమ 

నిస్సమాభ్యధికు(డై నిత్యముకానంద 

వారాశి శీతాంశు వైభవమున 

ర్లి. భరతు(డై. 54. ఛా. 
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నవమేయత స్వాభావికానవధిక 
నిరుపమాతిశయైకతనివ్వటిలి 
తత్వవిత్సూరి పరిషత్సదాని షేవ్య 

మాను(డై యున్న వరమాత్మ మది- దలంచె. 

నతత కాలతయ చ; [క చంచద్దుణ 

(త్రయవెష్టి కాదిమ (ప్ర వకృతినంటి 

“తన దవిద్యా కామకర్మాది వానోనా 

రేణు మండితులె వరి భమించి 

రుచిర బోధానంద రూడిగనియు ననా 

తిక [(భమాకూలులై చలించి 

సత్యకామత్వాది సద్దుణాన్వితులయ్యు 

నంతరంగమున దైన్యము వహించి 

సీరు గప్పిన నిప్సులై నిష్పభత 

పూర్తి పరధామలోకోవభోగ భోగ్యు 

లయ్యు నామాయ( జెంది కర్మాది భేద 

ముల (బవ ర్తిల్లు సంతతమును దలంకి, 

హేయమౌ నిది యుపాధేయమౌ నిదియని 

స్వాంతంబులో వివేచనము లేక 

హేయముల్ గొని యుపాదేయముల్ విడుచుచు 

తుత్సి పాసా మోహ శోక రోష 

గత జరామరణ నిష్కాతీతులగుచు (శు 

తి స్మృతులై యస్మదీయ నిరువ 

మాజ్ఞ చెల్చ(గ నీక యంత నుల్రంఘించి 

యవరాధశతము లత్యంత శక్తి 

చే నానర్చుచు నిరయముల్ చేరి మణియు( 

బధర ములు చేసి వేదనలు బడలియున్న 

రోగు లట్టనె నంసార రుగ్మ భగ్న 

హృదయులై యున్నవారల నెణిగి చూచి. 

ర్ర్. 

77. 

EI IPE] 

క, నీర. సిం 

361 

178 

179 

150 
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కరుణా సింధుండగు వై కుంఠాధివతి వరమ దయాళుండె విషాదంబు 

నొంది రమతో నిట్లనియె. 18] 

వద్మలోచన పర్మబహ్మ లోకాధి వా 

సు లచెతనుల నెల్రం జూడు నిత్య 

నిర్మల కర్మాబి నిరవధిక విలో 
(శ) 

లత నున్నవా రకలంక మహిమ 

బద్దుల: జూడు తాప్మతయావిద్ధుల 

నెలత నీతోడ వినిత్యము క్ర 

నరులతో సిరిగల్లు నామ స్వరూప రూ 

పో భయ గుణభూతులు భయవిధ మ 

తే.గి. దాతు వరోవ భోగ భోగ్యామృతాంబు 
& ౧ చి 

రాశియె యుండ జూడ ధర్మంబె నాకు 

(బాకృతా (పాకృత జనులు పరమ హితులు 

సము(డ నె నందఅకును వాత్సల్య శక్తి, 162 

నిత్యముకోవభోగ? స్వరూప గుణాధికము (పాకృత చేతనులకుం 

[బకాశంబు గావింపకున్న ( (బబుద్దులగు పు[తుల నాదరించి బాలకుల 

ను పెక్షించిన తండి చందంబగు, పర|బహ్మలోక స్వామిత్వంబును 

నాకు యాతన గావున నీ వై భవంబు సంకోచంబు నొందించి 

(పాొకృత లోకంబుల నధివసించెద నని రమతోడం గూడి _పాకృత 

లోకంబుల స్వలోకంబులు గల్సించుకొని యుండెడి, నాలోకంబులు 

సనకాదులకు నుగమంబులు. ఇతరులకు మహాపుణ్యంబు లొనర్చినను 

దుర్గమంబులు. పాకృ్ళత దేహములై న సనకాదులకు స్వుసంకల్పాను 

రూపంబున నిజరూపంబు జూపెనని పల్కిన మణియు శుకుం 

డిట్టనియె. 188 

హరి పరవ్యోమంబునందు దివించె నే 

రూపంబుచేత నా రూపముననె 

పాక్ళత పదమున( బాపించె నెట్ట న 

తి వ్యవహితము తాదేశ పథము 



తే.గి. 

తే గీ, 

తే.గీ. 
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లే కలహంబు ననేక దేశంబున 

నుండి యొక్కరుండె భుజోరు శ్రి 

దున్నుట తగునె యద్భుత ముగ ( (బాకృతా 

(పాకృత వదములం బరమ పురుషు! 

డొక్కతతి దివ్యతర మైన యొక్క రూప 

ముననె యుండిన యట్టుగా ననుట దోశె 

నదియ యు క్రంబు వలె. గాననయ్యె మూర్త 

మనుట నుభయపద |పావ్రీ మనుట యెట్లు: 154 

హరికి నే రూపంబు చూడనయ్య నా రూపంబు భయ స్థలస్థితంబు గాదు. 

శక్తి విశషముచే నా రూప మక్క_డను మజీియు నొక దిక్కుననుం 

(బకాశించుం గాక యని యంటిమా రెండు స్థలములయందు( దాచిన 

యొక వస్తువు దా నొక్కు స్థలమునన యుండుట నిజం బిట్టుండి రెండవ 

దిక్కుననున్న యవి యని తోంట (భాంతి ఖగం బొక్క పరి 

భూనభః (పేదేశంబుల( గానుపించునె యుభయ పదస్థితి యీశ్యరునకు 

మూ ర్రత్వక్షతియగుం గావున దుస్తర్క [ప్రభవంబగు నస్మన్మనో 

దోషంబు( దీర్చవే కృపాబ్ది భగవ త్తత్య విద్యచేనని శుకుం డడిగిన నగు 

మొగంబున విమ్ణుళ క్తి విజ్ఞాన ధుర్యుండగు పారాశర్యుం డిట్లనియె. 185 

విషు మహిమ- ఉభయ పదపా ప్రి 
డం అలాటి 

తథ్య మెంచ మహాద్భుతా తర్క బోధ 

శ క్తి యీశ్యరునకు( గల్ల జగతి మీద 

ఘటము పటముగ( గావించు ఘనుండు తత్స 

శ సదుహిమకు( దర్క్శావసరము గలదె? 156 

సంకల్పమా[తమున గా 

ర్యాంకుర ములు వొడుమఃఈ జెయునట్టి సమర్ధుం 

డోంకారమూ ర్తి |కుతి వద 

సంకేతుం డితరు లతనినములే యెంచన్. 187 

లోక సామాన్య లక్షణకాలోచ నమున( 

దెలిసి దృష్టాంత చతువుల్ దెచ్చి యిప్ప 

రేశ్వరుని నిశ్చయించువా రెవ్వ రట్టి 

జనులు మూఢులు శాస్త్రముల్ చదివిరెని. 188 
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కులాలుండు ఘటకార్యక రయె (పత్యక్ష (పమాణంబున దుఃఖంబు 

నొందినట్టు విశంక రయగు నీశరునకు( గ ర్హ్భృత్వంబువలన దుఃఖ 

త్వానుమానంబులేదు. మూర్తంబునకు నంశ త్వంబు (పత్యక్షంబున 

నెవ్వం డనుమానంబు గావించు మానాంతర విరోధంబైన నొక,_యెడ 

సామాన్యానుమా ానంబు లేదట్టన సీశంరునియందు సామాన్యానుమా 

సంబు లభించనందునకు తుతియు విష్ణునకు “అపాణిపాదోజ వనో 
=) 

(గ హితాపశ రంత చదత్చుః కోనకల నః సవెత్య వెద్యం నచనశ్య 

అ) a) 

ళం చ టీ అష ౧ సో = ~~ అధ సె స ఎథికశ్చ దృళ్యతి వరాస్యశ క్తి ర్రివిధైవ 

హయకే స్వాభా థావికజ్ఞాన బల[కియాచ '” యనిన నది హనంబులు లేక 

పట్టును. పాదంబులు లేక వయివెత్తును. చక్షువులులేక చూచును. 
కర్ణంబులులేక వినును. అవేద్యంబై న యది యెజుంగును. తన్నొకం 

డెటుంగలే(డు. అతండు మహాపుదువుండని యెంతురు. అతనికి, 

గార్భకరణంబులు లేవు. అతనికి ముందు నధికుండులే(డు. అతని 

శ క్రి వివిధంబైన యదియె స్వాభావికంబులు జ్ఞానబల క్రియలు. 
ది 

అతని ఏనుతింవనలవి యగునె. భగవంతుని శక్తు లవాజ్మానన 

గోచరంబులని వురాణంబులం జేప్పంబడియె. ఉత్పత్తి స్థితి లయం 
బులయందు సర్వశక్తులు భగవంతునికే కలవు. శుతి స్మతులే 

తదర్గ నిర్వాహకంబులై యుండు. 159 

సత్య సంకల్ప విభవు(డౌ స్యామియందు( 

గలుగ ది లోక సామాన్య కల్పనంబు 

గాన భగవత్చ్వరూప మెక్కడను బొడమ 

దెందు( గాన్సించ( డెందుండ(డెంచి చూడ. 190 

కనునా విష్ణుడు కరరంధములచే ఘంటాది శబ్దంబు లా 

మనుండే చూడ్కు_లచె వినున సకల వాక్య శేణుల తత్పురా 

తన నిర్విశంననీయులై భవముచేతం (బాకృతాంగంబు లా 

గున భావింవక య్మవమయమని లోకుల్ చర్చ "సేయందగున్. 191 

ఇది వెదాంతరహస్త సారము హరి సచ్చాను రూవంబు న 

మ్మద మొప్పన మదినమ్మ పూర్యుభవ సమ్యక్పుణ్య పాప (వస 

న్నదృఢాభ్యంతరు(డ వివద్దశలలో నం వాసినద్భోగ నం 

పదలింపొంద భజింపుచుం[డు పరమ (బహ్మంబు నేకాగతన్. 192 
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ఇకక రూవంబున సీశంరుం డన్న యెడల నుండుట చోద్యంబె. అప 

తర్కా్యామృత శ క్రియగు విభుండని విశ్యాసించి హతదురితులై వామ 

దేవాదులు కొందజు వాసుదేవ పరాయణలై యుండు. మజీకొందజు 

మును లఖిల హేయప్రత్యనీక కల్యాబేకతా నశేంతర నమస్త వస్తు 
ఏలక్ష్షణానంత జ్ఞానానందై క స్వరూప నిత్యనిరతి శ యౌజంల్య 

సౌందర్శ సౌగంధృ సొకుమార్శ లావణ్య యౌవనాద్యనంత గుణనిధి 

యగు భగవంతుండు నాత్ర వ్మిగహంబులై సుద్ద సతాంత్మ పరంబులై 

శుద్ధ కక్యాణగుణ సాగరంబులై నిత్యము క్ర సేవితంబులై న పర 

చో్మమనిలయ నకల విభూతులను వీక్షించి తత్పదృశానక రూపం 

బులు గావలయునని యిచ్చామాతంబు వలనం గలిగిన శుద్ద సత్త్వ 

రూప దివ్యవిభూతులతోడం గూడం [_బకృతి సృష్షి యవస్థయందున 

పంచికృతాత్మకములై న మహాభూతములయందు[. బర|బహ్మ లోక 

వ్యూహ విభూతులతో( దా నవతరించి యక_డను స్వన్వరూపాత్మ 

జ్ణాన సంపన్ను లగు దివ్యయోగీం దులకుం దక( దక్కిన వారలకు 

సేవింప నలవికాదని విలోకించి వంచీకృత మహాభూతారబ్ద భూముల 

యందుం |బవేశించి న్వపియవతచారులై కేవలులైన వారిచేత సేవిం 

పంబడుచున్న వా(డై కృతార్థుండ నెతినని తలంచి మహౌదార్య సుశీ 

లత్వ వాత్సల్యాది నిజసద్దుణంబులతో గూడినవా(డై సర్వదేవ వేద 

హృదయాహ్హాదముచే సిద్ద చతుర్దశ మహాలోకంబులందు శ్రీ వైకుంఠ 

శ్వేత దీగవ శ్షీరాబ్దులయందును సవితృ మండల మధ్యమమునందు 

ఖీ నృసింహ రామకృష్ణాది విభ వావతారంబుల శ్రీరంగ (ఢీ పరు 

షో త్తమ శ్రీ వేంకటాచల కాఖ్యాహోబిల బదరికాశమాదుల యందును 

దతధామగృ్భహార్చ వి|గహ సాల్మగామాది మూర్తులయందును జేతనా 

చెతనాంతర్చహిఃపూర్జుండై సేవక జనుల నభీష్టాకృతులు ధరించిన 

వా6డై నకలేవ్పితంబు లొనంగుచు శుభైకదాన న్వలిలాబ్ధియందు 

విహరింపుచున్న వా(డని యందురు. ఈ బుషుల మతంబు నందున్న 

శుద్ధ సత్వాత్మకత్వాది స్వగుణాంబుధి దివ్య దేహములచేత సర్వ స్థల 

ములయందును భగవంతునికి సన్నిధానముగల దనియెడి నిశ్చయం 

బున నిట్టుండి యె స్వామి నిత్యముక్ష్యైక భోగ్యుండగు నా స్వామియె 

స్యకీయ దివ్యమంగళ వ్మిగహ విభూతులచేత సనకాదులయిన 

స్వవపియులకు( |బసన్నుండయ్యె ననుట యు క్తంబు. 199 
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అని యిట్లాత్మగురుండు వల్కనట సాషాంగంబుగా మొక్కి. య 
రా (a) 

త్యనఘుండా పరమార్థ వది బహుశాకారు(డై తా(బునః 

పునరుద్బుద శిరః, పకంవ నయనాంభోహర రోమాంచ లాం 
ధి pn 

చను(డె భవా పరాశరాత్మజ విశిష సో త దృష్టిం దగన్. 
యు లి (-) అ (ఆ) 

194 

ఈయజుర్వేదంబు సతృ్వదవాజ్మాననవి త్త ముండ వై నన్నెజుంగక యట్లు 

“సహోవాచ వ్యాసః పారాశర్య” యని నిస్వోదిరితార్థంబునందు 

సీ వచనము [ప్రమాణంబుగా, బలికి నింతకంటె నిన్ను నెట్టు నుతింప 

వచ్చు నీవే లోకోత్తరుండ వగుట. 

(శ్రీమించు తత్సర వ్యోమంబునందుండి 

యవతరించి నిమీలి తాత్మకంబు 

లగు మహాభూతంబులందు వర వ్యూహ 

ములతో( [బికాశించి యలఘు కరుణ 

సనకాదులకు నిట్లు కననయ్యె ననుచు షి 

రానతి యిచ్చితి రదియె విస్త 
రముచే నెజీంగింపు సము(దిశ్వరుండు సర్వ 

భూతములకు నట్టి పురుషమౌళి 

యూర్ధ్వలోకాధి వానులైె యున్న యజహ 

రాదుల నుపేక్షగావించఛి య గముననె 

యట్టి సనకాదులకును |బత్యక్షమయ్యె 

బుధులు వై షమ్యు మనరెట్టు బుద్ధి, దలంచి. 

సర్వభూతంబులను నేలు స్వామి ఘనుండు 

సర్వభూత నంహృత్తు తజ్ఞనులలోన 

నెట్లు గావించె. గొంద జీ యెడల సంత 

తాధిగతమైన సౌహార్ద మాత్మలోన. 

అని యనితర సౌమ్యంబుగ, 

దనయు(డ (పశ్నంబు 'సేయందగునని హర్షం 

బొనరం బారాశర్యుం 

డనియెన్ వస్తుస్థితి (ప్రమార్హము గాన్. 

195 

196 

197 

198 
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suo గుణంబును 

సరంజ ల జాలనటించున్ 199 

ఆ యిచ్చ రెండు విధంబులగు బద్ధముముక్షుమతి మతిఖేదంబున నందు. 

కను(గొని దేహాద్యన్యం 

బును జ్ఞానానంద లక్షి ప్లూ మునగు నా 

త్మను 'దదనాత్మ తగ నచే 

తను(డునుమీ బద్భండనంగ ధారుణిలోనన్. 201 

ఆ బద్ద జను(డు క్రమానురూ పార్ధ స్ప 

హావలంబనమున నంటియుండు 

ననిశంబు నాత్మ దేహాది వివక నం 

ప త్రిదేహాదులు బంధకంబు 

లని ముముతుండు నిత్యము తద్విఎకాను 

రూపార్థములమంద రుచివహించు 

మూఢుండు దుః ఖైక మూలంబు భవమని 

యూహించ' డాత్మలో మోహశ క్రి 

నలముముక్షువు భవనిరాసార్థహెతు 

వుల నిరీష్షించు నిత్యంబు దెలిసిభావము 

లందు నుండిన యునికి కారాంతరముల 

యందు నుండిన యునికని యన్వయించు. 902 

శ్రీ విభవు( డాత్మలో నుభయు చేతన నూతన చిత్తవృత్తి తిన 

ద్భావములో నెణీంగియును (భాంత మనోరథమీ(డు రోగ దు 

ర్భావన తల్లి పుత్రకు( డ పథ్యము గోరిన నీనియట్టు త్ర 

త్రే_వల మో క్షకాంకుల కుదీర్లత సీ(శల యోగసిద్దులన్, 208 

స్వామి నిరేతు వాత్సల్యసింధువు బదు 
వా ధ్ 

లైన చేతనుల నిజాత్మ( దలంచి 

స్వావరవృత్తి నంపావకార్థంబులై 

పబలు స్వర్గంబు స్వారాజ్యపదము 



368 

తే.గీ. 

ce 

ఆ.వె, 

తే.గీ. 

రః 

నారదీయపురాణము 

కై వల్యముననంగ( గలిగిన యవియెల్ల 

నానంగుచునుండియు నొక్కచోట 

నవినశ్వర ములు 'హేయంబులు తుచ్చంబు 

లల్పతర ములను నరుచిపుట్ట( 

జేయునవి రెండు మది విమర్శించి ముక్తి 
పదము గోరంగవలయు సద్భావశ క్తి 

నిట్లు కోరిన పరమాత్మ కెంచి చూడ. 

గలదె వై షమ్మబుద్ధి లోకంబులోన. 

(తివిధజివ నిజచ్చ తెలివి కర్తుమకర్తు 
మన్యధాకర్తుం సమర్థశక్తి ( 

దనర సిశ్వురుండు తద్వతృలత్వమున! ద 

దిచ్చానువృత్తిమై నెన(గియుండు' 

బరమయోగీం[చులు భవ్వ్యులు సనకాదు( 

లా రమాశాని పాదాంబుజాత 

భక్తి నిష్టాశ క్తి పబలినకై వడి 
బహ్మోది నిర్హర [పవరులకు ల 

భించ దట్టుగాన( [వీతియంద జియందు. 

గలుగనెవుడు వార్ధిక న్యకా వే 

శ|తునకును నిది విచితంబుగా దెంచ, 

దత్స గభావగుణమె తలంచనెపుడు, 

అఖిల చేతన సముడు పరాత్మ విషము; 

డౌనె తదభీష్టసిద్ధిదు డయ్యెనేని 

తనయులకు నెల సము(డైన తండి తత్త 

దిష్ట మొక లేశమేనియు నిచ్చినట్టు. 

అనిన శుకుం డీట్టనియె. 

సనకాదుల్బన యోగులబ్దజ సుతుల్ స్వధ్యానమ వియా 

యనఘుల్ విష్ణుని(జూడ ( గోరుట నిజంబొ నట్టుకాకున్న ( (బా 

కృన వాణిశ మహేశ్వరాదుల కళక్యంబైన తద్దేవ ద. 
ర్శన మెట్లౌ( దగు విమ్షవత్సలతయున్ సం సేవ కై శ్వర్యమున్. 

204 
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207 
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య 

తే.గీ. 

తే.గీ. 

N-24 

నారదీయ పురాణము 369 

ఈరీతిన్ నులభతోం 

దారత్వ మహత్వసత్వ ధన్యత్వగుణో 

దారుండగు నాశిత మం 

చారముహరి( గొలువలేక తడబడుదుమయో. 209 

అనుపమ బ్రహ్మ విద్యా (పనన్నేశ (ప 

సాదగుణొ ద్భుద్ద శకులగుచు( 

బద్మ సంజాతాండ బహిరంత రంబుల( 

దిరుగుచుందురె పూర్ణధ్మిపశ సి 

వాసి కెక్క(6గ భగ వత్తూల రూపాను 

భవరాగమున యోగు లవరతంబు( 

జితంబుగాన పంచికృత భూతాంత 

రంబులందు ననర్గళంబుగాగ 

వ ర్రిలుచు( గోటి సూర్య విస్పురిత కోటి 

చంద సాం|దకళా నంద సౌరభమున 

నామయమునైన తత్పరవ్యోమలోక 

ధామమున కే6గ౧ి హరి నెట్టు (పేమ(గనిరి. 210 

అటువంటి యోగివర్యుల 

శెటువలె. గరుణించె వార లి విష్ణువుతో 

నెటువంటి గోష్టి చేసిరి 

పటు విజ్ఞానమున( దెలియ. బలుకుమునాకున్. 911 

తజన వియమైనదియు నే తదన్యంబున నానతి యిమ్మని యడిగి 
డె రం 

యతి వినయంబున( గృతాంజలియె నిల్చిన తనయుని గెగిటం జేర్చి 

వ్యానుం డిట్టనియె. 
912 

సనకాదులను విష్ణువు కరుణించిన విధము 

వత్స యవధానమునను (శ్రీవత్స లాంఛ 

నాది శుభకథ (శుతి సుఖం బి తనర్ప 

(బ్రహ్మ విచ్చిత శంకావిభంజనముగ 

సకు నెతిగింతు వినుము తదేకబుద్ధి. 218 
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ఘనతర మయి యసంఖ్యమయి (బహ్మలోక 

మౌనట్టి పరవ్యోమ మరయ నెద్ది 

యదియ విశుద్ధ తత్ర్తా౧ఖ్యతత౧ంబు ను 

షెరమున నామించి చెల(గనది త్రి 

పాద్ఫూతితదురు |తిపాద్ఫూత్యధో భాగ 
మధ్యచెశి క సమా|శ యమున, 

దగునతర్కా్యాద్భుత తరళ క్రికంబుగ 

వ్యయముననై న కాలాఖ్యతతం 

మది యధోముఖ చకమైయంటి తిరుగు, 

బరగు( దదవస్ధ లి మధ్యభాగనాభి 

మిళిత మై తిగుణాత్మయై మెలంగ కొనాయ 

జాదులకునై న నెలుగ శక్యంబెదాని. 214 

పమదావృత్త కులాల చకగత మృద్భావంబునన్ యోగి న 

త్రములోహో యని యెంచి చూడగ దదుద్యతాా_ల చక భ్రమ 

కమభేదంబుల( గాందు వి క్రియ అనేకంబుల్ తరంబే యజా 

సముదారత్వము మెచ్చ నీశ్వర నిజచ్చాధీనమై యుండంగన్. 215 

అజ వికారంబు నొందిన యది యనసృష్టి 

యజనికానంబుతో నుండునదియ యునికి 

యజకు సంకోచమన నెద్ది యదియె వెల 

యభిల లోకా రమైన [బ్రహ్మాండ మునకు. 216 

చిరకాలంబుగ నాది సిద్దక లితా చిదూపమో నాయజన్ 

బరితో వ్యాప్తి ననాదిచెతనులు తదృద్ధ న్వశ క్యాత్ములై 

తిరమై యుందురు తధ్య మీ విహితశ క్రిజ్వాల కీల్యంశ వి 
న్ఫుర ణందంత మనొ చితార్థ కరణంబుల్ మాని యెల్రప్పుడున . 217 

మణీయు ననేకరూవ పకృతి రూపన్వభావోదిత విభాంతులై స్వాతి 

రి క్రంబులె న భగవచ్చేష తైకాకృతులె (పాగ్భవీయ కర్మానురూప 

దుఃథాతి హేతువులగు దేహేం[దియ మనః పాణాదులయందు నాత్మా 

ద్'4 నజ రాదులకి నం 
చె... 

N-—24x శ! 
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త్మీయత్య సమ్మోహంబునొంది దేవోది (పతికూలానుకూల రాగ 

ద్వేషాది వ్నికియలు మజియు మజియుం జెందుచు నష్టన్వచేతనోన్న 
త్యంబున లక్ష్మీ శాజ్ఞొోంఘనావరాధరూవ పాపానురూపంబులై న 

దండంబులుగాంచి దుఃఖార్తులె యనుఖంబులయందు సుఖ భాంతి 

వహించి మరుమరిచికలుగని మృగంబులు పయఃపా నెచ్చం దిరిగినట్టు 

తిరుగుచు దుఃఖై కఫల|కియలు సేయుచు సుఖంబుంగోరు జంతువులం 

గాంచి దుఃఖై కహేతువగు (ప్రపంచంబులయంబు నొందింవ6 జూచి 

జలంబున జలబుద్చుదంబునుం బోలె భౌతికంబులు భూతంబుల 

యందును భూతంబులు తన్మాత్రల యందును దన్మాతలను దామ 

సాహంకారమందు నిందియంబులను దై జసోర్డిత సాత్వికాహంకారము 

నందు నహంకారము మహత్తునందు మహత్తు నవ్య క్తంబునందు 

నవ్య క్షంబు నక్షరంబునందు నక్షరంబు నజశబ్ద వాచ్యంబగు తమ 

సంబునందు స్యజ్ఞానశ క్రి సూమ్మాంగ లేశంబు చేతనంబుగా. జేసి 

బరా సంఖ్యేయ చిధర్భంబగు తమంబు చూచి పరమ విస్మయంబు 

నొంది హరి వపరమదయాళుండె సన్నిధి సేవించు నిందిరం జూచి 

యిట్లనియె. | 218 

వల దగిలిన మినంబులు 

వలె జీవగణంబు లాజవంజవజాలం 

బుల( బడి తిరుగం జూచిన. 

గల(గదె హృదయ మివుడెట్టి కట్టిడికై నన్. 219 

తెలివితో వీర లాత్మీయ న్యభావమిం 

తయు దారెఖుంగరు తత్వబుద్ధి 

దేహేం దియ (పాణధీమనొస్వితులై 

యున్మత్తులున్న యట్టుండి సాను 

రూప వృత్తియునై న రూపించ6గానేర 

రల (పసుప్తులయట్ర విలయమంది 

మణులు దుష్పంక నిమగ్నంబులై నిజ 

(వభ బాయునట్టు సౌభాగ్య మెడలి 
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యుందు రటుగాన న్వన్వభావోచిత నుఖ 

మనవధికముగ( బొందు సమర్ధు అందు 

గారు హతులై ర కటకటా ఘనతమోవి 
లీనులై. నష్టులై యుండనౌ కోనెట్టు చూడ. 290 

అనిశతమోలీనత( జె 

తను లతిదుఃఖము వహింప( దత్సరమవచ్యో 

మ నివాసంబున నుండ (గ 

మననగునె నాకు నెన్ని మార్గములందున్. బల] 

అనిశంబున్ |బజదుఃఖ కోక భయ మోహ(భాంతులై పాజళో 

భన భాగ్యోదయ సంపదలనియె నా తద్భర్త పూర్ణుండు యా 

తనలం గొందజు కొందజుత్ర_ట సుఖౌదార్యంబులన్ మించ నే 

పున( దర్భ త్రయు నర్ధ పూర్ణ్జుండగు సంవూర్జుండుగా, డెంచినన్. 222 

ఎంచ(గ నెవ్వ రవ్వరికి నయ్యది యిష్షత మంబు దాని న 

భ్యంచిత శ క్రి నిత్తు హృదయంబు గరంగంగ జూడ నివు ని 

ర్వంచన సత్య్భాషా మహిమ వారికి దెహములున్ స్వళశక్తులున్ 

మించ నొసంగి కోరికలమేయముగా నొనరింతు ని త్రటిన్. 229 

స్వగుణ సౌభాగ్య మిట్టాత్మసతికి( దెల్పి 

సృష్టై సంకల్ప మాత్మలో, జేయునంత 

జగములపు డుద్భవించె నాశ్చర్యమంద 

నఖిలమును బూర-మున నున్నయట్రచే సె. 224 

అఖిల లోకంబులు నద్భుతం బొప్ప సృ 

జించి యా సత్కృపాశీలు డాత్మ 

నాభి గర్భొద్భూతు.డై భూతిమెజయు చ 

తుర్ముఖ [బ్రహ్మ చతుర్దకో త్ర 

మ బహ్మ విద్యా సమనింత సానంబు 
బి 

నందధికారిగా నన్వయించి 

వేద దృష్టంబైన విమల మార్గంబున 
నిర్మించు నీవని నియత కరుణ 

ర్రి, నౌని 
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నానతి యొనంగా శుద్ద సత్వాత్మకమును 

నిత్య నిరవధికానంద నిర్మలంబు 

నైన నిజపదమతనికి నపుడు చూపి 

సమ్మదంబొనరించె నా చకధరుండు. 225 

రుచిర నిరవద్యమగు స్వన్యరూవ రూప 

తద్దుణాధిక ములు చూపి తతృమ్మగ 

భక్తి బహ్మాండ లోకాధిపత్య మొన(గి 

యంత'. దచ్చ క్రిగన నదృుశ్వత వహించి. 226 

తనకుం జేయ(గ నిచ్చగింపంబడ నత్శ_ర్మంబు లెన్నెని న 

య్యనఘుం డబ్దభ వుండు (శ్రీరమణ సవార్థంబుగా, జేసి త 

ద్దను( బూజించి యహంకృతుల్ వదలి నుద్భావంబుతో నుండ (గా 

సనకాదుల్దనియించి రా విభునకున్ నర్వాధికుల్ సాత్వికుల్. ౨27 

అని చెప్పి వేదవ్యాసుండు శుకునిం జూచి మజియు నిట్టనియె. వ౨3 

ఆ చతుర్ముఖుడు (బ్రహ్మ జ్ఞానులగు నన 

కాదుల న్వర్గునీ పాంతచరుల 

నలువురి నంసార నావ మాత విసృష్షి 

రహితుల నద్భుతార్శ. (పభాంక 

కనుల నాత్మానాత్మ తత్వవివేకుల 

హరి భజన [శవణార్చనాది 

పరుల! (బాగ్భవ సముత్పన్న వర్మ బహ్మ 

విద్యా నుధారన విమలురయ్యు( 

(బన్బుటార బ్ర కర్మానుభవముకొజకు 

జననమున మించు కమలసంజాత( బాసి 

సీ మనోహర భక్తుల నిఖిల సద్దు 

ణాభిరాముల( జూచి యయ్యబ్దభ వుండు. 299 

తదాకారంబులు త తెజంబులు త ద్విజ్ఞానంబులు నిరీక్షించి యేవంవిధి 

సృష్టి. గావింపుం డన. _బణమిల్రి వా రిట్లనిరి. 2890 
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మే మాకిది నీకు మా యొడల బుతస్నేహ క్పీవళ ను 

రై యున్న దొ లేదొ లేనియెడ నీ దేహంబు లింకేల న 

రముల్ గలిరయెని సౌఖ(ఃమిడు సావాత్చౌఖ్య మి సృష్షయో 
౧ అ ట 

ద్భావనయో మహాత్మ యిది నే( డత్యాదృతిం దెల్పవే. 291 ర్త య ర 

హో తె క మతి భమాబ్రి పతితుల్ దినాత్మకుల్ పుత దా 

రోహో సు[వతదుష్ష కర్మ నిరతుల్ యుక్తేతరానేక రూ 

పేహాసక్తులు దుష్టమానసులు మి రెట్టన్న. కాటింతురా 

శ్రి హర్యర్శన లాత్మ వేదులకు( జర్చింపంగ సత్క్మర్మముల్ . పవి 

మజశియు వినుము కర్మంబులకు వై షమ్యంబు గలదె. విద్వాంనునిక్తి 

నుత్తరోత్తర కర్మంబు లభించదు. వానికి నాథోధః కర్మనిష్ట యుక్తం 

బగు నుత్తరక కర్మ నిష్ట యు కృంబుగాదు. పాయసాన్న భోజన కియా 

దకుండు మాతృ స్తన్యం బిచ్చసేయని యట్సు, సర్వ కియాఫల (బహ్మ 

భావన సుఖవెదియెన భక్తుండు పితృ మతంబై నంగాని సృష్టై [క్రియ 

యిచ్చయింవ(డు కావున. లిలైలి 

నిత్యకర్మ ముల( బూని కనాద్యమొనరవ 

క తదు త్తరంబగు కర్మ మెల్ల 

నాచరింపంగ6 దగదనును శాస్త్రంబులు 

కామ్య [కియల కిట్టుగాదు మేరు 

విలను సంధ్యాకర్మ హీను. డనర్హుండు 

సకల కర్మముల కెంచయ నశుచిత 

(పాపించునె మా కనర్హత సృష్టి గా 

వింవసినా6 డటు విమల చరిత 

యనిన శ్రీశ (పసాదావవితి భక్తి 

శముషియు(గల్లు నంచు నాశీర్వదించి 

జలజ సంభవు( డంత నా సననకముఖ్య 

పరమ భాగవతుల నాత్మ ( (బస్తుతించి. ౨84 

మంగళాశాసనంబు చెసి యనిచిన వారలు (పణమిల్లి కృతాంజలులై 

యానంద బాష్పంబులు దొరుగం దండి. జూచి మృత్యువ క్రంబు 

వెడలితి మని తలంచికొని వాయువేగ మనోవేగంబులం జని నిర్మల 
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స్వాంతులై తమ తండి యన్ముగహంబున నాండు మొదలుకొని హేయ 

రూప సాంఖ్యయ క ల్యాణగుణ సాగరంబై నర్వానంద స్వన్వరూపాను 

(ప్రతిభ రూవైక స్వరూవంబై సన్మదృహ్మకళాత్మ శంభుశివాది నామ 

గంబై యసాధారణ నారాయణ వానుదేవాడి కాహంయంబై జగద్బీ 

జంబై మోత్ష (పదంబై ప్రసిద్ధంచై నిత్యానవధికానంద స్వరూపంబై 

నిఖిల్నాశయంబై సర్వానందకారియెన |బహ్మంబు భావించి, ఏవ్ర్ 

వెలయుచు! దన్మనస్కులు తదాలాపులు 

తత్సపర్యులు తత్సద [(పవణులు 

తద్దుణర కులు తదృ కక్రినిష్టులు 

నగువనకాదు అత్యంత ఘనులు 

పంచ షడ్వత్సర్మపాయ బాలకమూర్తు 

అవికారులు జితేం దియత్య ఘనులు 

[తిభువనంబుల దేవదేవాం(ఘి భక్షగో 

ఇ [పపూజలుగాంచి శ్రీ కళ|త 

సత_థామృతంబు వినుచు( జవులు గొనుచు, 

జకధర భక్తి విముథాత్మ నభలనై న 

నధివసింవరు విమ తత్వావబోధ 

పూర్తి యొనరించుకొనుచు నపూర్వశ క్రి. 286 

వాద జల్పవితండోపపాదిశ క్తి 

వార లొక్కాక్కచోటన వై దికుల జ 

యించి కావించినవుడు లత్న్మేశ హృదయ 

రంజనంబైన తన్న తభ ౦ంజనంబు. వవ 

హరునినభ నజునివభ నుర 

వరుసభ వరున భగవదతి వై భవములు వి 

స్ఫురిత స్యాయంబులు సు 

స్థిర ములు(గా( జేసి మహిమ దీవించి రిలన్. 280 

చెల(గి వేదాంత దర్శన స్థితులచెత వారు దెవ (పకృతులతో. గూడ? 

దద్వేదాంత దర్శనంబు మహాన్యాయంబులచే సంస్థాపించిరి. ఆసుర 

(పకృతు లెజుంగరైరి. మజియును. _ 289 



376 

తే.గీ. 

తే.గీ. 

నారదీయ పురాణము 

అలఘులు వీతరాగులు శుభాన్వితదహులు ఖ్యాతి లాభ లా 

జలు గొన రామయావిగత శాంతికినై యతి సాధులైన వై 

ద్యులువలె భూమి, దిమ్మరుచు( బూర్జ దయాగుణవారి రాసులై 

కల(గిన జీవకోటి కుపచార మొనర్చుచు బోధ సంపదన్. 

మహిమచే( బదవాక్య్ణ [ప్రమాణ వేదు 

లగు మహాత్ము లవజ్ఞ సేయంగ నాను 

ర (పకృతివార లాత్మ సారంబులేక 

(వీడమై హరి నద్గోష్టి విడిచి యుం|దు. 

వామన దితిజాసుర ర 

క్షోముఖ్య సభాంతరములకుంజసని వారిం 

(బేమంగని తెల్పిరి త 
తామసులకు (శుతివిరుద్ధ ధర్మ మతంబుల్ . 

ఆ కళావిద్యల ననురుల వశ్యుల 

గా( జేసికొని మహాఖలసమా[ శ 

యమున' దదిష్ట గొష్టంతరంబున వారి 

వలన స్మృత్కియలంది వారలుండి 

తావదుత్పన్న దురర గర్వ పర్వత 
థు 

శిఖర సమారోహ చితతర మ 

హోన్నతులై యిట్లు యు క్తతరంబులు 

వల్కుచు మూఢస్వభావు లగుచు 

నాదిమౌనులు వైదికుల్ వేద నిగది 

తార విశ్వాస దుర్జ పరాహత మహౌజు 

లగుచు ఘన సన్ని పాతంబు లందినట్టు 

వింతకల్పన అల! గల్సింతురిలను. 
య 

240 

241 

242 

248 

వేదాంత మతమునకంటె నన్యమగు మతము మంచిదిగాదని తెలియక 

యీ వేదాంత మతము నాదరించక యో [పకారమునను న్వగోష్టినిష్టు 

లైన ఛాందుసులై న వారి మనస్సులను నల్పులైన వారల నతి 

కల్పనులైన మోహంబు నొందించఛచి రప్పుడు. 244 
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మహిని నురాచార్య మతము లోకాయత 

మతమును సొగతమతము భార 

రీశ మతంబు మహేశ మతయిను 

జె మిని మతమును జై నమతము 

కాణాదమతమును గౌతమ మతమును 

గపిల మతంబును ఘనత కెక 

నంతకంటెను |బశ స్తంబె నెదాంత మ 

తంబు సభాసమ్మతంబె తెలియ 

నభ పుష్పొపమంబు వేదాంతమతము 

తన్మహాసౌర థా్యాఘాణ తత్పరాభి 

మాన మాయామిళిందాయమాన మాన 

మానవులు గొందరుం[దు దుర్మత్సరమున, 245 

అదురాత్నులు పలికిన టవుడె నమ్మి 
ది 6 5 

యందు(బడి యా సురాత్ములై యఖిల జనులు 

వె దికాచార వఏముఖులె వెషవులును 
ee ED 

విష్ణుదేవుని నిందించి విమతులైరి. 246 

బాహ్యులతో( గుదృష్టులతో( గూడి వేద విప్ట్రవంబు "సేయుచు నపన్యా 

యంబుల దురాగమంబుల వేద వితృక్షంబు లవనయింపుచు వేదాంతాభి 

మత న్యాయ కులిశ భగ్నమానసులయ్యు, ద|త్రోధమోహాంధులై 

నిర్ణయులై నట్టు వెభం బొనర్తురు. కొందలు మహాభుజాబలులై మంద 

మతులై నెన్యంబులచే భూమి చలింపంజేయు దురాత్ములచే భంగంబు 

నొంది యలబ్ధశ రణులై సత్పురుషు లట్టి దురాత్ములనే శరణంబుగా 

వేడుకొనుచు( దన్మత(పశంన', జేయుచు, దదిచ్చానుగుణ వృత్తుల 

“యాపత్కాాలే నాస్తి మర్యాది యను సిత్రి నంగీకరించి మధ్యములు 

(బదుకుదురుత్తములైన మహానుభావులు నిగమాంత  నిషేధకులైన 
వారి న్నాశయించి |బతుకుటకంచుం దనుత్యాగంబు సేయుట మేలని 

బాహ్య దృషులులేని దేశంబునకుం జని నై మిశాదిపుణ్య మ్షేతంబుల 

విజ్వరులై వర్మబహ్మ్మోపనిషద్భావనం గొందటు పవ ర్రిల్లుదురు, 

(పవృద్ధములై సంసార బంధకంబులై నిస్పేయస విరోభులైన 

దాహ్యకు దృష్టై నుతంబులచేత నీ హారపటలంబులచే( గప్ప(బడిన 
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భానుమండలంబులుం బోలె నే తద్దుర్మత హితంబైన తత్వ బజ్జానా 

మృత దీధితి మండలంబు వై కుంఠనాధునిచే సాజశాత్సా-రంబున 

కుత్సంత క్షీర సాగరమువలన నముద్చూతసారంబై విధాతకు నువ 

దెశంబయ్యె నది యఖింగి హేయ[పతిభటాసంఖ్యేయ సుగుణ పది 

చిత్సత్స రూవ వమారికరహిత గుణంబులను వేదాంతంబులు తాము 

[ప్రశంసించి విశగపావనంబులయె, మతీయు. 247 

రూపమీదృశము న్వరూవమీ దృళము గు 
లో 

ణయ మిద్భేశము విఖ్యాత విభవ 

నెభాగంక ర మీ దాశం బంతరాతుతం 
భి ర్త Gb ల 

సామర్ల గుణ క్స్ దృశంబు నకల 
a) 

ఫలదాయకో తమ (బహ్మ విదాాతత్వ 

మహిమ యీ దృశము నమ|గ వేద 

బె జగంబులను విఖ్యాతి నొంది 

సతత బుధిసమ్మతంబైన మతము లోక 

విస్ఫుట విగానశంకాతి విమరమయ్యు 

నిప్పు డీ కృతయుగమున నెంచ( శొప్పు 

దప్పె బాహ్మోద దుర్వాద తర్మములను. 548 

మజియు నువనిషత్నక్నంబున కాశ్నేపంబు పుట్టించి (పాణ సంహార 

పర్యంతంబు ననుదినంబును భయంబు నొందించి ఖలులు సత్సరుషల 

చేత. దత్పక్షంబు విడివించిరి. కొందయి బాహ్యమత విషాద్దిమునింగిరి. 
కొందరు నూరునూరులు వహ్నిపరీతంబులైన భవనంబులు విడిచిన 

యట్లు నిజదేశంబులు విడిచి చనిరి. దాహ్యాగమ్య దేశంబు (బవెళించి 

సూరులు మటికొందజు దీనులై కానంబడక విష్ణువును భజించిరి. 

సంసార విష వారాశియందు నమృతంబై న వేదాంత దర్శనంబు 

తద్ధేషోదధ నిమగ్నంబై యుండిన విషయకాంతులగు సురలకు 
వేదాంత విచారంబులు వలువదు. సాత్వికు లానుర భయంబున 

వేదాంతంబు నుడవ వెజతు రది గావున వైష్ణవుల కిచ్చట నిలువం 

జనదని ననకాదులు హరి మాయా వభావంబు (పశంసింవపుచు (బహ్మాం 

డంబు వెడలి మహాభూతావరణంబునకుం జని. 249 
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అచ్చుట నచ్చట నతి దయాంభోరాశి 

వైకుంఠనాథ నివాస మహిమ 

కని కని చనియొక కల్యాణ దివ్యధా 

ము చెంతనున్న సమ్మ గమతుల 

పంచషడ్వత్సరార్భకుల లత్ష్మైశ థ్ 

శిరన సమాసన్పదనిరత జనిత 

శునగరోమాంచకనుకుల రమాదిశ 

క సౌభాగ్యవిలోకనో తు 

కెక్షణుల( దత్పదస్థజ జనేక్షణ (ప 

ణయకృృతాంజరలి వుటల వినమమతుల 

,బహ్మవ్వుతుల జాచియభ్ళుర్భనంబు 

చెసి జయవిజయులు నుతి చేసియపుడు. 

ఆది భూతంబైన యా వరుణునకు నా 

నలువుర( బరమ వైష్ణవుల నొపృ 

గింవ నాతడు భక్తి, గీ ్రంచి పూజించి 

శంకుకర్గునకు నాక్షణమె చూపె 

నాత( డభ్యర్సించి యట గదాదేవి న 

మ్ముఖము గావింప నమ్మునుల( జాల 

వలగొని యువచారము లొనర్చి శ్రీధర 
స్వామి సన్నీ ధి చేర్చ సమ్మ దమున 

నమ్మ హాత్ముల కుపలాలనాదికంబు 

మొదలుగావించె( [బద్యుమ్నమూర్తి కడరు( 

దెచ్చి యావేల్పు ఘనదివ్య లేజులై న 

వారి వైకుంఠ పతి యొద్ద వరుస సిలిపె. 
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నిల్సిన "సేవించి యుపాసీనులై పర్మబహ్మానంద నింధువులగు జయాది 

కుల వెంట నిక్షురన వీచికా నంగతి నికు రసాంబోధినింబోలె నీశ్వర 

సా క్షాత్కారంబు గలిగి నిరంతరానందంబు వహించి యున్నప్పుడొక 

యనిర్వాచ్యానందంబు గాంచి సాం|ద చం|దాతపాతం|త చకోరంబు 

లుంబోల విజ్యరత్యంబు న్ నొంది యీశ విగహ విన్య స్త దృష్టులె 

యనిమిషత్వంబు వహించి రప్పుడు. ఏకి 
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తనముఖశ్ర్రీ చూచి తనియని వారి న 

నన్యభోగానక్తులై న వారి 

[థాంతి( బొందనివారి నంతయు స్వస్వరూ 

పాది యధ్యాత్మ బోధాత్ములైన 

వాది( గర్మజ్ఞాన వైరాగ్య జనిత ని 

జాం|ఘె భ క్తి శ్రీల నలరు వారి, 

దద్దువత్వ విశదత్వ _(వైయత్వావస్థి 

గలవారిని సుబుర్ధి నలరు వారి 

సజ్జనుల జాల రక్షించి స్వృభజనాతి 

దూరగానుర నంవాన దుఃఖ నహన 
యత్నముల వాసియాగమాంతానుగుణ న 

యంబులను వారివర్షంబు అణ(చు వారి. 

మాన్య ఘనులైనవారి న 

పన్యాయాధిగ ధురీణపరవాది దిగు 

కిన్యక్యారణ చణదా 

ధన్యత వ దర్తించి యుత వమునగువారిన్. 

హ్యాదినల్లాపు అగుచు( ద్భ ప్తి 

హర్ష గదద ర వవులకాశుపూర్తు 

లగుచు సాష్టాం ంగ నతి నిచ్చ నలరువారి. 

అనఘు(డు నాల్లు హస ముల నక్కు_న( జేర్చి శిరంబులెత్తి మూ 

ర్కొని వద సం శితాంచదుపగూఢరసాంబుధి నోలలాడి హృ 

దృ్యనజము లుల్రసిల్ర ననివారిత యోగపదాధిరాజ్యల 

షే నివిడమె చెలంగ నభిషకముచేసె ముద|కుధారలన్. 

తదమయు నా నునందనంద [ప్రబల ము 

ఖులు మహాత్ములు నిత్యశూరులును బరమ 

పారిషదులును బొగడి యపార మహిమ, 

జాల మన్నించి మన్నించి సం భమించి. 

భ్యాత మెతేి (గించి యిచ్చేందలంచి 

24 

255 

2956 

2b 
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దివ్యావ్సరోజనంబుల _ నియోగించిన వారలంకించిన దివ్యోపచారం 

యుల నుప్పొంగి వారలతోం/గూడ నాదరించి వాత్సల్య సౌలభ్మ గుణాబ్రి 

యెన నారాయణదేపు(డు (పోషితాగతావత్యాది సాధారణ, పీతి నుపలా 

లించిన దయాశువులె యాత్మేశ దివ్య విగహ కళాసుధాబ్టి మునింగి 

యాత్మేశ దిదృషావీచి వేగంబునం దేలి [కియాంతరంబులు మఖఅచి 

కృతకృత్యులై యూరకయుండి సముద్వద్భృగవత్పిలి కర్ష పేరితాం 

తరంగులై హర్ష పూరంస్వమన స్తటాకానంద హరి పరివాహంబులగు 

తద్గుణ స్తవంబు గావింప నుపషకమించి రంత. 255 

గ ద్వ ము: 

పరమ పురుష: జితంతే శ్రీనిధే : విశ్వ చిదచిద్యస్తుధారక : సర్వ 

వను శరీర! సోంచిత నరా-భిధాన తతృర్వతతోంత్క_ర్తార్ల శుతతాత్స 
నమో ఆం యం (4 ౦౪ యం యథ ౬ 

ర్యార్థగోచర స|ద్భహ్మాకాశాత్మ నీవ నారాయణ పదాన్వితా! సతాత్పర్య 

వేదాంత (పతిపాదిత మోక్ష పదత ఏథ్యాత చరిత | ఆత్మదాయక 

యహేయ తత్సం విముఖాత్మక స్వపభాఒ౬వ్యయ, అవ్యయజ్ఞాన 

జ్ఞానశ క్తి బలి శ్వర్య ఏర్యతేజోభిరామ పూర్ణ వాత్సల్య సౌలభ్య సొ 

ల్యాది గుణోన్నత యుకోపాయస్వరూప | ట్ర తద్దుణమాంగల్య్మ ప్రద :! 

అనాద్యనంత నంశుద్ద సర్వ మంగళవ్మిగహ, శరత్ఫుల్ణార విందాంత 

చ్చదోపమ పదాంభోజ శుభద్యుతి నఖ జ్యోత్స్నా కాంతాం్యఘిజిత 

పంకజశో ణాం(ఘి ద్యుతి సంభిన్న సాంధేందు నిభసన్నఖశొణ శుభ 

శ్రామలాంఘ్రి నఖతదుల్బ ధీ వ్రిమ్మిశ పూర్వభాగోద్య దిందాయుధ 

ఖనోపమనురాగ శుక్షకృష్ణాంమినఖ తదుల్ప సనంఛిన్న దీ ప్రికలిత 
య or) ౧ గ్ అవి 

పాదానత శోణ గంగా యమునా విభమ (శ్రీ పాణివల్లవా భిఖ్యా దిగు 

ణీకృత పదద్ద్యుతే బద్ద వీతాంబరాంచల చుందితాం|ఘే నఖద్యుతే 

చారుదీతాంబర బహిస్ఫురజ్జ్ఞం ఘోరు (వకాశ హేమాంశు కోవరిస్సాయ 

త్క_టిసూ త (పభాంచిత నాధికాసార సోపానవళీ వదుత్సల్దవోదర 

(శ్రీ భూ భోగ్యాంగ మధ్యస్థసేమ రోమావళిరాబిత నుశాణఖచితా 

నర రమణి యుగ్మోపమ సన విశాలోరనల స్పాయత్కొస్తుభా భరణ 
ఘు ఆ థి వా 

[పభాస్వదానాభిలంబి న్లూలముక్రాభరణచ్చవే శ్రీ భూ సంభోగ 

విశునాజాను బాహార్లళ మహా భుజనిత్యావధీరితారక్రాబ్బ దళపాణితల 

(పభాజిత రకోత్సలదళ స్ఫురత్క_ర నఖావళీ రత్నాంగుశీయకా నర్ష్య్య 
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కటకాంగదభూషిత కంబు[గీవార్చిత మహాధన రత్నవిభూషణ మాంన 

లాంస స్పాయత్క_రపాశన్సుర న్మకరకుండల స్మి ధిగ్గిం ద నీల 

ఏజక వన్సుర దిగ చుమాధర విరాజితో త్రరోషానురూపో త్రర 

సునాసిక శిరః పరివెష్టనోత్సవో ద్యుం, జానాంబుదేక్షణ శోతవారిత 

పొళశ్చాత్యసాంగోపాంగా మవెక్షణ నితాంభోజదళ న్య హరినీలాభ 

తారక బహేస్సురత్తార కోోసరాజ పద్మ విరాజిత _హోద్యర్ద్ ప్తి ఘనీ 

సలకేతు |భూవిభమ (భమ విశాలఫాల విలసనచ్చు భోర్వతిలక 

ద్యుతే వికచదందనాంభోజ భమదానీలకుంతల మహెంద నీల 

నీలోద్భాసి కేశపాశ మందార మాలికాంచిత కోటి సూర్య పతీకాశ 

మకుటో చ్చిత మన్తకచభ స్మేరాన్య నుశిర నుకేశ నుశిథాలక సుఫాల 
సుభూయుగళ సుకర్త సులోచన నునాన నుకపోల సువిమలోష్ట 

సుచుబుక సుకంఠ సువిశాలోరస్క నుఖభోన్నత భుజ వభో! స్వాజాను 

బాహో సుకరతరనుపాణే, సునభాంగుశే, సుమధ్య మనురోమాశే 

సునాభి జఘనస్టలళోభనా పరభాగాతి నుందరోరు కటిస్టల సుజాను 
జంఘా గుల్పాతిసుందరాంఘి యుగాంబుజ నుపాద నఖర జ్యోత్స్న 

సుశ్రీశోభన విగహ సధ్యాత్వ (భ్రమర సోమ [వభాకర శుభాకృతె 

విజయీభవ, 259 

ఆ పూర్ణశ క్రి స్వరూప రూపగుణంబు 

లిటువంటివి యని తా నెలు(గలేక' 

యాగమాంతము లెల్ల న పాకృతములంచు( 

దెలివీన నాత్మలో దెలివిలేక 

కొందు మూఢులు గురుతత్వ ధీహిత 
భావతావన్మా[త దేవతోప 

నిషదాగమములు కొన్ని యెతేంగి కొనిన్వమ 

నీషానుసారై క నియతమహిమ 

సమయములు చెసి రత్యంత సాహనమున 

నభిలవేదాంత తత్వ రహస్య సార 

మది వివకింప లేక దురాత్ములగుచు 

సిట్టు కావింపుచున్నావా రేమి చెప్ప. 260 
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a?” 

విష్ణువునకు ససెకాదులు విన్నఐంచుట 

మజియు సనకాదు లిట్టు విన్నవించి రనంతకోటినూర్య దివ్య [పకాళ 

రూప నీలా నిత్య విభూతి స్థాయివై నారాయణ వానుదెవ విష్ణు శివ జట 

సు జ్య 

శంభు నామంబుల( బూర్జ [బహ్మంబపు. జ్ఞానశ కి బలై శంర్య వీర్య 

తజష్షడుణెశ్వర సంపన్ను ందపు. దేశ కాలవస్తు వరిచ్చెద రహితుండపు. 

స్వాధీన (తివిధ చేతనాచెతనుండవు. అనాది దివ్యమంగళ వ గహుండ 

వనంతకోటి మన్మథ దివులావణ్యుండవు. (శ్ర భూనీలా సేవ్యుండపు. 

నిత్య ముక్త దర్శనీయుండవు. _ దివ్యర్షి హృత్పుండరీక విహారివి. 

అనంత కల్యాణ గుణసాగరుండవు. దేశకాల వస్తు పరిచ్చద రహి 

తుండవునై న నిన్ను! గొందణు నిరిం4ష సంభావంబై న చిన్మా 

తునింగా( జెప్పుదురు. వస్తు స్థితి స్వాత్మా భిన్న నరూవునింగా( 

దలంతురు. నీకు నువనిషద్వేద్వంబై న హేమ దివ్యమంగళ వి|గహం 

బుపాస్త్యర్థంబుగా నారీదింతురు. కొందజు చిన్మాత బహ్మంబు 

నకు విశేషంబులు కలుగంజెప్సుట యజ్ఞానంబయ్యజ్ఞానంబు బహ్మ 

సగ రూపం బయ్యెనెని (భాంతి సిత్యంబగును. అయ్యజ్ఞాన కల్పం 

బైన వస్తుపు (బ్రహ్మంబునకం టె నన్యంబయ్యెనని యదై (తంబు 

గూడదు. (బహ్మంబునకంటి ఎ వేరై మణియు( గల్పింపంబడిన యజ్ఞ్ఞా 

నంబు కల్పకంబై చిన్నా 1[తాశ్రయం బౌటి న్నిట్టుండి యన్యంబయ్యె 

నేని దానికి నాకార నామంబులు (పకాశింప కుండుటంజెేసి 'యంగీక 

రింపరు. పత్మశాదులచెతను గలదనియెడు బుద్ధి గలగెనా నత్యంబు 

గావున కల్పింపందగిన యదియనుట యు కంబుగాదు. (పత్యశాదుల 

చేతనే లేదనియెడి బుద్ధి గలిగెనేని యది లేకుండుట సిద్ధంబయ్యె. 

(పత్యతిది [ప్రమాణ గుణంబు దానీం దెలియంచు నదియుంగాదు. తెలి 

మించని యదియునుంగాదని యంటిమని యదియుం బమాణంబికాదు. 

జ్ఞాత యెనవా(డు తెలియందగిన వస్తుపు నొక్క. విధంబునం దెలిసి 

తెలియనివాని జోధింపంబూను నజ్ఞాన కల్పక బుద్ధి |వకాశకం బని 

యెడు నదియుంగూడ దిప్పు డదై ఏత మతంబునందు [(భాంత్యుపాదాన 

కారణంబు నిర్వచించి చెప్పరాదు గాన నజ్ఞాన కల్పక భాంతి యశ్ఞా 

నంబ యనంగలిగెనేని యంటివెని వ్యుత్ప త్తియందు నన్యోన్యాశయ 

చ|క్రాశ్రయ దోషంబులు వచ్చునని యుక్త దోషశాంతికినై యజ్ఞానంబు 
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స్వపర నిర్వాహకం బంటిమేని యదై్వైత మతంబునందు నజ్ఞానంబు 

తానును బరంబు గలదనునది సంభవింవదు. అజ్ఞానంబు గలిగెనా 

యదై-౧తంబు( జెజచు నిందుకు సందేహంబు లేదు. సత్వంబైన 

తనకు( సత్యంబైన పరంబునకు నిర్లాహతంంబు చెప్పవచ్చు నధదైె ఇత 

మతంబునందు నజ్ఞానంబు తాన సత్యంబు గనుక పరంబున సత్యం 

బగుటంజేసి స్యవర నిర్వాహం బొనంగూడదు. సన్మాత (బహ్మంబు 

నందు నారోహింప6 బడిన యజ్ఞానంబు (బబహ్మాధిష్టాన సత్వంబుచెత 

సత్యమై (పకాశింపుచున్నయది గావున నారోవిత సత్వంబుచెత దె ఇత 

భంగంబులేదని యంటివా యన్గయించిన సుతదారోవ హేతు వివేకంబు 

లేకయుండుటం జేసి యీ [ప్రకారంబుగాదా యజ్ఞానంబు [బహ్మంబు 

నందు నారోపింపం బడియెనని యది భెద్యవమోపాధి గాదు. ముఖం 

బునకంటి వేరై కాన్సించు దర్పణంబు ముఖ భేద [భమంబునందు 

పాధియైనట్ట జ్ఞానంబు [బహ్మంబునకం టె వేరై ఖేదంబు దోచిన యది 

గాదు. కావున నుపాధియు. గాదు. శు క్రియందు నారోవింపంబడిన 

రజతం బా శు క్రికంకు వేరై తో(చని యట్ట [(బ్రహ్మంబునందు నారోవిం 

పంబండిన యజ్ఞానంబు [బహ్మంబున కంటి ముకురంబువలె స్వైకతా 

నత? భంగంబునంజేసి యజ్ఞానం బుపాధియగునని (బహ్మంబున 

కంటె వెజైన సత్తయును వేజైన జ్ఞానంబును లేనిదానికి నుపాధింపం 

దగదు. నన్మాత |బహ్మ మాయాజ్ఞానంబు( గల్సించు నదియును 

జ్ఞానంబు( గల్పించునదియును నంటిమెని సన్మాత (బహ్మంబు 

తా నటువంటిదికాదు కావున( గూడదు.  ఇటులంగాక [బహ్మంబె 

యజ్ఞాన నత్తాజ్ఞప్తులు వుట్టించెనేని ము కి నంభవింపకపోవు నద్వితీ 

యంబైన సన్మాతంబునకు( బరంబువలన నిటువంటి బుద్ధి పుట్టించు 

టయునుం గూడదు కావున పరంబునకు స్వతసృత్వంబు గలిగెనే ని 

యదై్వతంబు సత్తని వల్టరాదది కావున. 261 

కుద్దానిర్భర రామణీయక కళాకూలంకషోల్హాన గో 

గుబ్దావ పద సత పాంబునిధి రత్షోమానదానో గచ 

(కా బ్రార్య స్రవిరాజమాన భుజనద్యస్కాల సం సేవకా 

స్యా బ్దాంభోరుహమ్మిత దృష్టి కులరజాయ తచితాంబుజా : 962 
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జాజ్యా/హ నిత్యజాగదరి రాజేందా. 268 

సమసమద విదారీ ! సద్గుణోల్లానదారీ 

సమధికగుణథావా ! సారవిద్యా పధావా ! 

కుముదహితకులేశా : కుంధితామౌఘలేశా | 

సమధిక జయహారీ ! సౌరభూజాపహారీ |; 264 

గ్ ద్య ము 

ఇది శ్రీ మత్క-ంజర్ల కొండమాచార్య 

పాదారవింద మిశిందాయమాన చెన్నయామాత్య పుత్ర 

కళ్యవగో[త పవిత్ర శ్రీమదల్లాడు నరసింహ [పణీతంబై న 

నారదీయ పురాణంబు నందు షష్టాశ్వానము 

సంపూర్ణము. 
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సప్త మాశ్వాసము 

(క్రీ మహిత సత్యభామా 

(పమాస్పద : సదయ హృదయ: ఫీకరదనుజ 

స్తోమాబ్ది బాడబానల | 

నామన్మృతి సు[పనన్న ! నందోత్పన్నా ! 

అవధరింపుము నూతుండు కౌనకాదుల కిట్టనియి. 

జీవించిన జీవేశి 

క్యాపన్నత నరు(డు 'త త్త్వమస్యా'ది వచో 

రూపమున నెతి(గి తద్భే 

దోపాధియ నత్య మనుచు నుండండు వాండున్. 

ఏక గగనంబు భిన్నమై యెసంగుచో ను 

పాధి తద్భిన్నముం దదభ్యాన విరహి 

తంబునై కానువించు తత్పాధుతతికి 

ఘటవటాదిక మెట్ట నిక్క_ముగనట్ట. 

అరయ నేకాత్మ భేదంబునం దుపాధు 

లమరు తద్భిన్నములు తదధ్యానరహిత 

ములు నయిన యవియె యు క్తములగు( దదవ 

రంబు అన్నియు యు కేతరంబు లగును. ల్ 

సుధాకర ద్విత్వధి హేతువై శాస్త్ర నిశ్చితంబైన కాచాది నేత్రదోషము 

శశియందు నారోవింపం బడినయది యదికాదు; తద్విత్వధి హేతువై న 
తత్కరంబు స్వసత్వముచేత నేకాని చందోవితముగాదని కొంద ఉపకా 

రంబున నౌపాధిక (బ్రహ్మ భేదంబుల నవలంబించి వేదాంతములను దద 

భేదబోధకముల నిర్వహింతురు; (బహ్మమునందు బద్ధముకాది భేదము 
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నౌపాధికమే యనియు, నాత్మమిధో భేదమును నాత్మెశ్వుర భేదమును 

సీ పకారముననె యోపాధికమని స్వీకరించి యయ్యైక్యము స్వాభా 

ఏకమని చెప్పుదు; రుపాధులగు వైచి త్యము గలుగ (గా నాత్మయందు 

వైచిత్య వేదము గలదు; శేష శేషిత్వాదిరూపము వేదో క్రి వలన 

నుపపన్న మగుచునుండు ; ము క్రియందై నచో నొకానొక భేదమును 

లేదని తలంచిరి కొందుజు. కొంద బుపాధీవలన (బ్రహ్మ స్యరూపంబు 

నందు భేదంబు లేదందుణు; మణియు, 6 

జను లా|బహ్మము కౌతమౌ, మతి నిరంళంబౌ, నభేద్యంబు నౌ 

నన, భిన్న ంబుగ( జేయ శక్యమగునే ? సాంశందబులొ భూరుహో 

ద్యనికాయంబులు భేద్యతం దగు! గుఠారాద్యంబులన్ ; వ్యోమభే 

ద నిమి త్రంబు ఘటాదికం బెటులనౌ(? దర్కింపనట్రన్ ధరన్. 7 

నభము సాంశంటొ యెన్న (గ నిరంశంబొ సాం 

శంబైన యది నిదర్శనము గా 

చర్చసేయంగ నిరంశంబె న తద్విభే 
దమునందు వి|సంభ మమరి యున్నె :, 

యభంబరూపక మస్సర్శ మ।|ద్రవ్య 
మరయ భిన్నో పాధ్యవార్యశకి( 

దగి భిన్న మగుచు నేత త్యగిం దియముల 

చెగహింప(గరాడ్వ; జహ్వనాన 

దు 

(శో తములను [(గహింపంగ సూటి కాదు; 

కేవల మనోభిగమ్యమై కీలుకొనదు 

బహిరుపాధి మతంబు నభంబు దలంప. 

దద్విభేదంబు( జెప్ప జితంబు గాదె! 8 

వ TT స యస Ew y 

వ్యా ప్రహేతువు లేదు ఘటా ద్యుపాధి ues 

భిన్న మున భంగపడుటకు ఖిదకాగ 

మంబు నైనను లేదు భూమండలమున. . 9 
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అటువంటి వచనంబు లరయ నొక్కాకచోట 

సమయానుభాషణ సరణి. గల్లు; 

నాత్షైక్య నిశ్చయం బమరిన వెనుక భే 
దౌపాధికత్వ వాక్య (ప్రసక్తి 

యుక్త మాత్మాది ఇతయు క్తి యిప్పుడు నుని 

శ్చితముగా దిట విమర్శించి చూడ; 

నాయధిష్టానన మధ్యాసితోపాధి 
యదై త రంజితంబయ్యె నిప్పు: 

డట్టు కావున నే తకాచాది దోష 

కలితచం[ద ది్భతీయ స్వకల్పనంబు 

బలెనె యాత్మద్వితీయతా (పా ప్తిదోష 

మూల మనరాదు నిశృ్చయమున నెజింగి. 

సర్వుభూత్తై క కర్తయు నర్వగుండు 

సర్యభూతాంత రాత్మయు సర్వకర్మ 

సంచయాధ్యతుడును నర్వసాక్షిచెత 

నిరుణు(డు కేవలు(డు సత్వనిధి విభుండు. 

అనిన సీ ేష్షంబై న వాణి యాత్మ నిఘలకు( 
స అ న్ అ 

మణియు. 

సర్వభూతంబులు జనియింపకున్న దే' 

వుని కింత గూఢత దనరియున్నె ? 
అన సర్వభూతంబులు జనియింపకున్న స 

రంవ్యా పతయును దత్సా మి కగునె ? 

సర్యభూతంబులు జనియింపకున్న( ద 

దంతరాత్మత్వభాగ్యంబు గలదె? 

సర్యభూతంబులు జనియింపకున్న స 

జ్యాది కర్మాధ్యక్షుండ గుట చనునె ? 

10 

11 

దత్వగోచరంబు; 

12 

18 
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నని పరీక్షవాకు లాడకు; అట్టు గాకుండెనేని తత్పదంబు విమ్మట 

శు క్రియందు. బుస్రైనని పలుకంబడ దిట్టు దేహాద్యచిద్వన్తువుల 

యందు నజ్ఞ (భాంతిచేతం బలుకంబడిన యివి యుత్సన్నంబు, త్యం 

పదంబు దానియందు ననిన శల్లవేది యపగతంబు సేయండె; వదం 

బెక్కడ వ్యుతృ్పన్నంబగు తదాాచ్యంబదె యనుట; (శుతికి వ్యాకరణం 

బంగంబు; దానికి న్మ ర్తపాణిని; ఇతండు యుష్మదన్మత్పదంబులచేత 

నవాచులనీయును “|కోతామాంతా' యనీ వేదో క్త చేతనాన్యంబనందగు; 

చేతనుండు వేదో క్రిచేతను భిన్నంబగుటచేత నావస్తువునందు వై దికులు 

త్యమహమ్మని ముఖ్యవృ త్తిచెతం [బయోగింపుదురు; ఉద్దాలకుండు 

శ్వేత కేతుని నచిరశ్యునింగా నెజీంగి త'త్వం” పదంబులచేత నను 

వాదంబుచేసె; వానికి నచిద్వాచిత్వం బెక్కడిది * యయినను 

త్యం పదం బభిన్న ముఖ్య విజ్ఞాతుండైై న జాతయందు వ్యుత్ప్సన్నం 

బనిన నందువలన నేమియయ్యెడు ననిన: విను, మచిద్వి శేషంబునకు( 
దత్త్వహానివలన జ్ఞాతృత్వంబులేదు; అచిద్విశేషంబులెవ్వి కాన్పించు 
జ్ఞానళాలురై శ్ఞాతకు( ద్వంపద వాచ్య [ప్రమాణంబుచేత నామీ6ద దాని 

చేతానాత్మానులక్ష్యంబుచేసి, వానికి నిక్కడ నేకత్యబోధనంబునందు 

న్గూల సూక్మావస్థ సర్వ పత్యద్భూతేశ్వ రై కత్వంబగును; తావన్మాతం 

బుననె జీవ బహ్మైక్యంబు సంభ వింవదు; అన్యస్థలంబున జీవ 

వరమాత్మలకు భెదంబు సిద్ధంబగు. 

శుతిః. “*క్షరం |వధాన మమృతోఒక్షరః ? 

తరాత్మనా విశతే దేవమెకం, 

భోక్రా భోజ్యం _వెరితారం చమత్వా 

జుష్టన స్మాదమృతత్వ మేతి.” 

యనిన [(శుతివలన సిద్దంబగు; జీవ బహ్మలు దేహ దేహివత్వంబుల 

చేతం (బసిద్ధి/గాంచిరి; అంతర్యామి బాహ్మణాదులయందునది గావున 

1. |శుతీః; “తరం (వధాన మమృ తాత వారపహా। 

త రాత్భ నావిశ శే దేవ పకం 

భోళా భోజ్యం (పేరిళారం చమశ్వ్యా 

బుడ్చ్వేన్తత న్తనామృతత్వ మేతి. (మూ) 



390 

తే.గీ. 

నారదీయ వురాణము 

జిదీశ్వములకు భేదంబ్బగు; నిష్టినం గొందటు సాధులకు స్వేశాభేద 

వాక్యంబులు తదావేశ తత్సేహ వికారంబులవలన నక్షరంబులగు 

నిశా వేశంబుల వలన విరించాది ముఖంబులయందు నిశత్వసద్వాక్యం 

బులు [గహావిష్టముఖంబునందు “సోం_ హమితి' వాక్యంబులుం బలె 

సమ్మతంబులై న యవి ; అపాన్య స్నెహ వికృతివలన స్రే౭ిక్య 

వాక్యంబులు సత్పురుషులకై క్యంబు దిల్పునని యీ వేదాంతంబు 

లొకానొకచోట భగవర్రేహారిత రితతేహంబ్లె_ “త్వమస్మీ'త్యాది భాష 

అణఅంబులయందు నెటింగించు నట్టుగాకుండిన శంభుత్వాభి| పాయంబుచేత 

సిశుని “న ఇదం సర్వం సోఒహ'* మ్మనియును విశుత్యంబు చెప్ప, 

బడును; దీవతేజంబు గృహవ్యా ప్రంబై యున్నచో డాని వెలుంగు 

గృహస్థిత దవ్యంబును దద్భృహంబున, దేజోమయంబని చెప్పుదురు; 

తేజంబువోయిన వెనుక మందిరం బంధకారావృతంబయిన నంధ 

కారంబయని యందురు; ఇ త్రెజంగున వి? ఇ ంక్యోవనిషద్యా క్యంబులకు 

గతి గలిగియుండుటందెేసి యైక కవాక్యంబు లకు 'పత్యేపరాః గత మహ 

దాద్యచేత నై క్యవాక్యంబులకు ముఖ్యార్ధహీనత యెక్కడిది ? సమస్త 

చిదచిద్వస్తు శరీరకుండె సర్వనామంబులుంగల యీశ్వరునియందు 

నహంత్వ మిత్యాది పదంబులును ముఖ్యంబు లంతర్యామి (వాహ్మణామ 

లైన వారలశేష చిదచిద్వస్తు శరీరైక వరై కత భేద పత్యవిరుద్ధంబై. 

యంగీకరింపం దగినయది యని రిట్టు గావున చిదచిదీశ్యరులకు 

మిధోభేదం బుపనిషత్సిద్ధం బె వేదపారగులచేత సాక రింప' దగిన 

యది. [4 

స్వామి: యిద్ధర నంతర 

మీమాంసా సంపవృత్తి మెజనిన విబుధుల్ 
తామనసులై వాదింప(గ 

నా మూర్జులు బాహ్యులట్ట నాడ(గ( దగదే? 10 

శ్రుతి నిరూవిత యుష్మత్స రూప రూప 

గుణకలాపంబుల నెజీంగికొనుట కేరి 

తరము భవదీయ కరుణాసుధాతరంగ 

మహిమ లేకున్న స్వామి: రమాకళత! 16 
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సకల వెదపవ ర్తకుండై న యట్టి వ 

ద్మజు(డంతవా(డ తామసము రాజ 

సమునై న యాత్మకల్పమునందు( దత్త్వవి 

పర్యయంబంది పాగ్భణితసా త్తి 

కవకాశిత నిజక ల్పంబునందు నా 

తో దీరితంబులై యున్న యాగ 

మాంత తాత్పర్య భూమ్యంత యుష్మత్పార 

గోర్తు లుల్రంఘించి యు క్రి తవ్వి 

సా త్రింకతర తత్కల్ప సమయములను 

హరుని(దను నిం దముఖు్యుల నా పరాత్మ 

యనుచు బలికె. బురాణాళి; వరమ మూఢు 

లైన యన్యులు పలుకుట యరిది యగునె? 

అక్కటా ! యేమి సేయుదు రహహ బద్దు 

లైన జీవులు త్రిగుణమాయం గలంగి 

తల(వుదురు వల్కు_దురు చెన్షితము లొనర్తు 

రప్పుడు గుణానురూపంబులైె_ చెలంగ, 

తత మహాజ్యర దోష సంతత్సులై న 

నరుల(టోలె నచిదృద్ధనరుల( బరమ 

కారుణికు(డై న ఘను. డనుకంప( బోవ 

వలయు( దనదయ మిక్కిలి వాసి కక్క. 

కరుణం దనకు నెంతగలిగిన బద్ధుండు 

బద్దు(డై నవాని బంధముడుగ 

జేయలేదు చర్చ సేయు నశక్తుని 

కరుణ నిష్బలంబుగాదె జగతి. 

ఆపు లై పరస్సహనుల ముక్తులు 

నిత్యులెన్న నిత్య నిర్మలాత్ము 

లిద్ద్రమతులు యతులు హయ(పతిభటు లి 

బెంచ వారిచేత నేమియగును ? 

391 

17 

18 

19 
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అఖిలహేయ (పతిభటత్వంబు నీసొమ్ము “తమేవ విధి" త్వాది “మృత్యు 

మేతీ” త్యాది వేదవాక్యంబ విద్యావిషయభూతుండ నిన్ను నేహేయ 

(పతిభటునింగా. బలికె నవివేక్షగ స్తంబైన లోక తయంబు నిలు 

పుము. యుష్మత త్త్య విద్యానుధచేత జీవులం |బోవవే దయాపయోధి: 

యని |శుతి స్మతులచెత సీ తత్త ౯౦బు సత్త్వ (పకల్పితులైన 

యు త్రములు విశ్వసింపుదురు; రాజసులు తామనులు [ప్రతృ్యషానుమా 

నంబులచే. గాని విశంసింపరు; త తృత్యకానుమానంబు (పకారంబు 

స్పుటంబుగా సీ వెలుంగుదువు. ఆ పకారంబునకు యత్నంబుచెసి 

బద్దుల రక్షింపవే పరవ్యోమ నాయకా ; మహానుజా | లల 

సాధు లెవ్వరు ధ్యాన గోచరముగాంగ 
నిన్ను. బురుషోత్తమునిం. జూడ నియతిం గోరి 

మీఅుదురు వారు దృక్సమున్మీలనమున 
నైన నిను. జూడ. గోరుదు రాదిపురుష : ఐల 

ఎన్న (డు నిన్ను, (బసన్నవదను, గర్జాయతలోచను, విశాల ఫాలన్య 

స్తోర్వుతిలకుం గేశవుం గేశపాశకించిన్నట త్పారిజాత మాలికాలం 

కారు, ననేక కోటినూర్య [పతీకాశ కిరీటా శితమ స్తకు, ను భూనాసా 

విలాను6, జారుశుతిస్పుర న్మక రకుండలు, కోభనో త్తనోళ్టు, శుచిస్మితు, 

సుకపోలు, నరుణాధరు, నుదంతు, నురుచిర చుబుకవదేశు, ను|భూ 
భంగ గమ్యా|శితోదయు, నుగీవు, నూన్నతస్క_ంధు, జానాంయత 

చతుర్చుజు, నుపాళణి, స్వంగుళి, సునఖరు, సుుపకోష్టు, నుభూషణు, 

నసువిశాలోన్నతోరన్కు_, కుద్ద శ్రీవత్సలాంభను, శ్ర భూనీశాంక 

సంయోగు, సువిశనస్వనులేపన స్పురన్మణిస్తను, రాజత్కాస్తుభ వన 

మాలికాశోభితు, నాభిపద్మాయతస్పార నానాహార విభూషణు, సురోమ 

రాజి సువశీసుపల్టవ తలోదరు, నుహేమాంబర సంఛన్న - జఘనోరు 

కటిస్థలు, సుజాను జంఘాగుల్భపాణి పొదాంగుళు, శ్రీమత్సద 

జ్యోత్స్నా ధ్వస్తాజ్ఞాన తమసన్సమాహు, నానందమయమంటవ నాగభోగా 

సనాసీను, నునందనంద (ప్రముఖ నురపారిషద సేవితు, దివ్యచామర 

వాతేషద్దూత యజ్ఞోపవీతు, ను తరీయ పరివేషచ్చన్న భూషామణి 

దీధితిము క్ష [బహ్మేంద రు[దాద్యమర పరివృతు(, 'బపన్నాత్మాను 



om 

తే.గీ, 

తే.గీ, 

నాంర్రదియఫురా ణమ. 393 

రూపార్గ [వద స్మేరావలోకను మా కను లు దెరచి చూడంగలిగెడు నని 

కోరిన మమ్ము నను[గహింవవ యని సనకాదులు విన్నవించిన. 

(బసన్నా ననుండె సాక్షాత;) ఇత వి ౧హుండై భగవంతుం డిటనియె : 
లు గా రా 4 కాం ధా 

పేథిత వేదాంత తాత్పర్య మహానిడి 

సిదాంజనములై |పసిదిం గాంచి, 
థి వ క 

వరనామజన నతంవాకఠ?ం మిలివాతం 
ఆం an జ త 

, స అష 

తనరు భవదీయ సూ క్రి సుధారస (ప 

వాహముల( దృవ్తి( బొందితి వాంఛదీర 

నో మహాయోగివరులార । యుత్సవంబు 

లయ్యె సంతోషముందితి నాత్మలోన, 25 

అని మెచ్చి మణీయు నిట్టనియె: D6 

అస్మ|త్పయోజనం బఖిలలోకాభి ర 

కణమొ; మీరలు నర్పికాగC బలి. 

తిరి; యెవ్వరెని సద్ద్వృత్తి స్వార్థారంభ 

రహితులై మణి పదార (ప్రయోజ 

నాన కి( బొరలుదు రట్టి జనులను మ 

'దావుల( బోషింతు ననుదినంబు; 

స్వార్లపరత; మనా౭రెకవిరతియు( 
థి న ల్ని 

బూనిన జడుల దుర్బుద్ధి జడుల 

నరయ లోకహితార్థంబు నస్మదభిమ 

తార్భమునుగా(గ నేడు మద)గసీమ 

నిగహాను గహ కమ నిపుణులై న 

ఘనులు మిరిట్టు పలికితి రనఘులార 7 
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మీచు మంతి బల్కు వాట య మే జగంబుల నవ దెం 

సాఠరవెదుల నుద్దరింటి. (బసన్నశ క్రిని వారి సం 

సారఠవేదులం జేయ... నీనుతి సంన్మరించెద రేనియున్. బర్ 

కార : భళి! మచీయతానునంధాన ను 

ఖాబ్ది విహరజి కొత్సుకాత్ములై_ న 

మిమ్ము, (బోచుటెంత మి రాత్మ వది 

అస్మదర్థ పూర్ణులెన ఘనులు, 29 

(బహ్మాండంబులో నున్న బీపులకు నెన్ని యెన్ని మిధోవాదంబులయ్యెః 

వరత త-ంచైన నాయందు వారలకు సేమి తోయ: వేదాంత వాక్యంబు 
చు ఇ) ~~ 

లన్మత్పకాశంబులై కలిగియుండ విరుద్ధ వాది దోదయం బేమివలన 

నయ్యెః మదృక్తులలో నొకటి తక్క_( దక్కిన యది తత్త విప్టవంబు 

"సేయ నెయ్యది సమర్థంబు దాని దండించెద నెజింగింపుండు; మికు. 

_బెపన్ఫదోషంబు (పాపింపదని భగవంతుం డానతి యిచ్చి న. విం 

తచ్చంకా ర్ల బహు! కియ 

లచ్చిన్న బహు పకారులగు కాలాదుల్ 

తచ్చక్తులయుతకోట్య 

రగ్టాచ్చవి యగు విభున కెర(గి కరములు మోడ్చెన్. ప్ర 

మోడి యిట్టని ఏన్న వించి: “దేవదేవా! యువనిషదతర్కా్యానంఖ్యేయ 

శకికః: యహేయానంత నుఖ చిత్స్వ్వరూపవ : యపార సద్దుణ : 

యనాద్యంత సంకుద్ద పరమవ్యోమ పదాలయ : చతుర్విధ చతు 

ర్యూ్మహ ! శ్రీనిశేషవ్యజితాఖిల : యష్షదిగీశ్వరాకార : తల్టోకావృత: 

సర్గపద : శంఖచ|కగదాంభోజ మునలాసిధ నుశ్ఫిగర్విత దివ్యరూప : 

లోకావృత సమాశయ : యనాదినిధనా : యనంత శక్తులును శుభ 

విగహులునైన కుముదాదులచేతను ననాది సురెశ్వరులైన యిం|దాదుల 

చేతను, ననాద్యంతానంత పర్మబహ్మలోక సుఖాబ్దులె న నిత్యులచేతను 

నిత్యమును సేవింప బడువా(తవు; నిర్వ్వంద్వనిష్ట నిర్వాణ ! లోక 

పాలక ! సర్వజ్ఞ ! సత్యనంకల్ప ! సతి తెకశర్య! యఖిలెశ్వుర ! 

నేనానాయక భుజలీలాధి గతోపితె తై శ్వర్య సాగర : య్యపయత్న (శుతా 
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నాది కాల పకృతి స్మత్కాయి దయాదత్తాగి పులు | కర్మ స్వాతంత్య ! 

పాజా న నమస్తుభ్యం హృషికేళ నమస్తుథ్యం జగత్పతే ! చిదచిద[స్తు 

రూపాయ చ క్రిణే నమస్తుభ్య 'చ్మని కాల వకృత్యాత్మా దృష్ట శ క్య్యాద్యధి 

దేవతలు విన), పంబు సేయ భగవంతుండు | వనను,ండె యిటనియె : 83 
అ 4 లల. మాలా రొ 

నితగదేవతలార !నిక_ం బెటింగింపు( 

డీ బదదేహుల శకెందువలన( 

( దగనికాలంబున 

వేదాంతములు గల్లి చెంసియున్న 6 

(బధితశక్రి ని జతుష్పొద్దర్న గాలియౌా 

ద్ర తయుగంబునన సంగతము కాదె 

1త్రత్ర ౧ ఏస్టవము( దత్కలికాలమున కది 
రం 

యుచితంబు కలివేళ నుండు ధర్మ 

వృషభ మదిరుగ్గ పొదమై వివివ దోష 

సిద్ధమైన రజస వె మో వృద్ధిబుద్ధి 

2యల్పమె యున్కి కాలోచితా చరణము 

గాదె కలికాలమునరు మష్మలు లుషమునకు. లలి 

అది యెట్టయ్యె వెజవక చెప్పుండని నర్సు విద్యాధివతియగు శ్రీవతి 

సనకాదులకు నస్వజ్లాన దార్ధ్యంబు గలుగ నానతియిచ్చిన మాయా [పకృతి 

దేవత యీశ్వర కలిత మని తెలిసి, కృతనతియె యిట్టని విన్న వించె. ఏ4 

అవధారు దేవ! నన్నాకాలశ క్రి ని 

యోగింప బహువి ధోద్యోగ లీల. 

బరిణమింపుచునుండు( బరిణమింపవుచునుండ ( 

గల కాలళ క్రి యేగతి. దలంచు 

నది భవదా జంగా నెదల'( దాల్సినే 

నీయవస్థి( జరింతు నీవిధమున 

నగు నవన్ధయుం ద్వదయత్వంబునకు మేర 

తత్వ్వవిప్తవమున దత్కలికాలమునకది. 

యల్సమెయునికి కాలోచితాచరణము. 
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తే. గీ. మగుచు నను నుఖ మొందించు నాత్మగర్భ 

మూత చేతను తెన “దుర్మోహదుష్ట 

కర్ములను స్వవిలాన వికాస పరుల; 

జరి యట వినోదింపం జేయుదాన 
రా 

నఖిలజగతి నీవెటుంగనియదియు(గలదె ? బెల్ 

పూర్ణకాముండవై శభూనీళామనోహరుండవగు నిన్ను నేను 

వినోదింపం జేసెద; లీలచేతం జూచితి నీవె స్తాభావానవధికా వభావుండ 

వెన నీకు శ*షవతెకసంభావము కరిగి భవల్తీలార సోచిత నై దేహం దియ 
ర ద ర 

రసావహయె రాజావనరము చూచి పోవుచున్న 

తని? రక్షణ్రైకవరయై " విలాసైకావలోకనములు గొల 

కాంతను తం దవిటులుంబలె( జూచి కామార్తులై తముం 

దముం గో రుచున్నదానింగా దానిం దలంచినవారై త దాజభృత్యుల 

చెతం బలె దురాగపారోచిత డండంబులను దద్భృత్యులైన భూపాల 

కాలాద్యుల చెత నధోగోతులం బొందుదురు; దెవమద్గర్భస్థాత్యు లకు 

సస్వభావావివేకితయిది మొదలై నయది; ఆయవివెకిత యనాద్శిభమ 

కారణ; మిశారాః ఇది గాన వీరికి నిందు వి|భాంతి నాచేతంచేయం 

బడదు; ఆత్మేశరా! సి కిలా రసోదయమునందు నేనేమిపసేయుదాన 

భవదర్గనైన యెననేక|[వకారములను యత్నము సేయందమము 

రజము సత్త (ముననియెడు మూ(డు గుణంబులు స్పురించును; తదు 

ఇోదయమా తము చెత మద్ధర్భస్టాత్మ బుద్ధులందు గర్మఫలోదయంబు 

లైన వివిధ భావంబులు పుట్టుచున్న యవి. ల6 

ఏ ననాది నెంచ నీ బీవులును నాదు 

లన్తయమున నాది యరయ మద్దు 

ణాతత|[వకల్సితైత త్తిరోధాన 

మును ననాది వేదములు గణించు. 37 

కావున, లర 

దుర్శాతుల దుష. 
తే వ 
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విశుతంబుగ సోంచిత వృత్తి దెలిసి 

వలయ కతిమూఢులై యుండు వ్మికియతను. 

మద్గుణో దేక నమ్మగత కింబిదు 
స్మీ లితమతులై యమేయవస్తు 

విజ్లానమునకు నద్భ్భ త్తి నుదోం గించి 
ద్ర ఎర) జాతి లి 

తత తంనిశయోదయమునంద 
అవాడీ ఛం ja 

శకులై కామవోషమునందద్వస్తువు 
లాత్మీయము లటంచు నాత్మందలంతు; 

రతిబోధశకి |పభాప్తియమై *పోరు 
సత్త (సిద్ది భవత్పస కిం జెంది 

అర రం ॥ అల్లో ) . పూర్ణ యాధృచ్చికాజ్ఞాత పుణ్యమూల 

ఘననదాగమములు సముత్క్మంఠ, జదివి 

నిజనిజేతర త త్తం-ముల్ నిఖిలములు నె 

ణింగికొందురు చెతనుల్ సంగతముగ, 

అది కావున నోదేజా 

త్వదియులై నట్టి నిఖిల తను భృత్తులకున్ 

మదుదీర్ల వృత్తి 6 దల6చిన 

యది యువకారంబె కాక యపకారంబే ? 

నేడు ముక్తునినేని నిత్యునినేని నే 
నాత్మనా భావించి యాభవాంధ 

కూపంబులో(బడ( గుమ్మితినేని యా 

యపరాధము వహింతు; నట్ట "సేయ 

వెపితా విర్భూత రూపాత్మ సంభాద 

నమునకు శక్రిలెశమును లేదు; 

నాకు నభివ్యక్త మై క నుపట్టిన 

యనలంబు గప్పునే యరణి గాన 

4, సోరుచు. 

397 
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తే.గీ, యుష్మదాజ్ఞా విలంఘన వ్యు|త్క_మములు 

కలిగెనా యవి దండించి కావు; కద్ది( 
జెందెద నటంచు. దననిజశిలమెల్ల 

విన్న వించుచు మజియు నవిగభున కనియె. 42 

వ. నీ వడిగిన దక్షం వీదియును నొకలీల గాని సీకు నజ్జ్ఞత లేదు; సరం 

జ్ఞుండు సరంవే త్రయునని యాగమాంతంబులు పలికి కిన బరవస్తువ 

వగుస్వాభావిక జ్ఞ శ్ఞాననిధివై న సీకు నజ్ఞానం బెక విది? కృతయుగం 

బునందత్త ౧ విధిష్టవంబు యుక్తంబు 7 దది స్థిరం బయ్యు నేని దాని 

యందు(దదోష వృద్ది తత ౧బుదీక్షయోచితంబు" 48 
ద ధ 0. 

మ. చనవే రోగము లొక్క_యౌషధమునన్ సస్సక్షయ (పాప్తియో 

జనవంకాంబు కళంకముల్ కతక వీజవ్యా వీచే( బాయవే 

ఘనసత్యోదయమైన( దూలదె తమోగర్వంబు తద్వృద్ది త 
త నిబోధక్షయ పే వాతు వె మెఅయదే త తత్ క్షయావస్థలన్, 44 

మ. పర మాత్మా | హరి! మీ యను గహమునం బద్మా సనుండందె న 

త్యురు సత్త్వంబు తదియశ క్తి కి మిము( దా నుల్లంబులో నిల్పి త 

త్స రు(డె సత్వ వివృద్ధిరై "తగ వివృద్దం బె బెన సత్వంబునన్ 

స్థరవిజ్ఞానుల, గాంచె నంత సనకాది శ్రేష్టులన్ | ్ యేష్టులన్. 45 

మహానగ్గర ఫా 

ననకాదుల్ శుద్దసత్తు; ౧ల్ శమకలితులు యుష్మత్పదధ్యాననిష్టుల్ 

మనసాజ్ఞాయి 'వబుద్దుల్ మననఘనులు యుష్మత్పదాంభో జభ క్ర్యా 

(గనమ।గుల్ నిన్ను నిభ క్రి కిజనుల గరిమం గాంచి సౌఖ్యంబు నోందం 

గనియాసర్వాత్మలున్ దుఃఖమున( గనల భూఖండముం జూచియంతన్. 

వ. వారలు నిస్తే యనుభవంబు నొందవలయు నని యూఖభూమిం జరింపుచు 

నందజికిని సాంఖ్యంబగుంగాక యని యజ్ఞానరోగొపళమనంబగు 

త్వదీయజ్ఞానభేష జంబు భవరొ గుల కెల్ల నొసంగి రందు( గొంద అధి 

కులె కలంగిరి మజియును. 47 

ఉ. కాకముల ట్రనహ్యములు గాక కువాదము లాచరింప నీ 
లోకము లాకులంబులయి లోలతనుండు మనోహర ధ్యనిన్ 

గోకిల పాకముల్ పలుకు కోపున. బల్కూదు రాగమాంతు లా 

పాక మెబుంగలేక( బెడ బాగుల( జూచిరి బాహు అందఖున్. ' 48 
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ధర్మాఖిమాస దేవతలు, ఆత్మప్పృ త్తి పకారముం దెలుట 
oo 

నాకును ఐదాంత నుచికిత్సకుల వలన దోషరహితులుగా, గలరు, ఒక 

ముహూ ర్రంబు సహింవుండని కాలాభిమాన దేవత పల్కి న నస్మితాన 

నుండె ధర్మాధర్మాభిమానదేవతలం జూచిన వారలు (వణ మిల్లి యాత్మ 

) త్తి వకారం బిట్టని విన్న అంచి రప్పుడు మాకు సాక్షి యనంత శాఖ 

నము గల్గిన నీత్యదేవత. ఈ నిత్య దేవత పల్కినపల్కు_ 

శంకించరాదు; నిరామయ మైనది; మానడకలకిది సాక్షి యగుట స్వభావ 

ష్ట్ర దేవత యాజన్మసిద్ద తత జ్ఞా నాబ్ది మానస యెనది; పర మార్గయె 

oes యవ్యభిచారియే యున్న భవత్సాద భక్తి గలుగుటచెత నిత్య 

సుఖం బందియున్నయది; యటువంటిదేవతత్యత్సాదవద్మ గాదో ది క్రభ కి 

సుధాంబుధి యందు నుప్పొంగి భ వత్సాభాగ్యామృత సాగరము సొచ్చి 

య|పాకృతానంత కల్యాణచితుం ఖ మనుభవింపుచు నిత్యులనుముక్తులం 

జూచుచు! బమాదించినయదియె బద్దులను దేవత 5కటాక్షింపని 

చందంబున దానును నిరిక్షింపక యనాది తిగుణానాత్మాచ్చాదితాజాన 

చిద్భలము వలన దేవ నర తిర్భక్థావర (| వభేదదేవహాంబులు వహించిన 

వారలం జూచి కరుణగలిగి వారికింగా నిట్రనియి : స్వామి! ఈయాత్మ 

లకు దేవతోద్దళ విరహిత మైన యీక కర్మము హితము విశుద్ధోవదేశాది 

దేశ ప్రాప్రోచితాంగక మె నత్కులోచితమైన యీకర్మంబు పొకృతంబు 

వైకృతంబునై రెండు తెజంగులయ్యె నది వర్ణాశమ వయోవస్థావేశాది 
పవిభావిక మె తపోదాన వూర ంబులబే( జేయంబడెనేని (శయన్సునిచ్చు; 

సుతానుక్షణ ధ్వంసియైన నెనీన్వస్థి తీక్షణమునందె చోదిత మె యుద్దేశ్య 

దేవతను (బనన్న' గావించిన తతృలము నధికారికి 6నివ్పింప6 గలదు; 

ఆ దేవతవేరు మజొక వస్తువ యెందు. _బయోగించెనెని తచ్చబ్దవాచ్య 
యిన దేవత "యాయర్గ్థమ ఏయ్యెడిది సిద్ధము; తానెణుంగనీయంత మాత 

ముననె యూ దేవతకు నజ్ఞానంబులేదు ; హవిరావ్మిగహణ దేవతా 

వాచకంబులైన శబ్దములచేత( జెప్ప(బడిన దేవత జ్ఞానము గలదియై 

తనుం బూబించెడివారికొణకు తత్పూజ థ్ క్రిపనన్నయె వభమునిచ్చు; 

నజ్ఞులు తఅచుగా( |బయోగించిన మాతంబున నది వాసికి నర్ధంబు 

గాదు; మతి యేమికయనం దత త్వజ్ఞులెనవారు టోధించిన నెటుంగంబడు; 

నిటువలెం గాకుండెనేన్ యతి పనంగంబో; నది *యెట్టన: నజ్జులెనవారు 

'పెక్కుుమాజు లహంపదము దేహంబునందు( బయో గించినే యంత 

కటాతీంచని; ర... నిపష్పించ; 

యార్ధ- ర. యంయు; 0g, యెట్లంచే; 
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మాతమున డానికి నది యర్థంబుగాదు; చుజీయేమి “యన చేతనుం 

డందేయర్ధంబు నర్థతత్వాలో ద నచేత నటువలె నహంవద  వాచ్య 
నిర్ణయ మటువలెనే తద్దవతా వాచి వదవా ర నిర్ణయ "మగ 

సిటువలెంగాంగా | నాత్మానా త్మా సమస వస్త? ంతరాత బై న పీకు ద త్త 
వాటే 

చ్చతుర్ధ్యంత పదోద్దేశ్ళత్యంబు తెలివివడును పత నాలోట న చేతన 

తెలిసి యీ యగ్న్ ందొది పదోదేశ్ళదెవతాక మఘాధిద ముందజణ 

కియలు వలె_ను; ఎవంండెవుని నుద్దేశించి యత ద్రవ్యంబు నిచ్చును 

వాడు వాని వలన; దద్దవ్యత్యాగ నద్భశభలమ మందు నన్యుని వలన 

లదటన్నను త్చర్గ్షనయో వేదవాక, స్రంబు భూతింటొందింవు చున్నయది 

యని యీ యజ్ఞంబునందు నాయికయెన యుద శ దేవత యాగభల 

పదయని లిజ్మాదులు ధాత్వర్థ కార్యంబుచేత దృథాన్యయముతై 

లోకంబున కెదంటున( బరుని బోధింవ 'క్షయములై ముఖ్యార్థ సంకట 

మై నప్పుడ ముఖ్యవృ తి చెత న్యార్థవరంబులగును; భావార్గవశ్య 

కారుత్యా బోధనంబునందు సంకట మేమి కాలాంతర ఫలపా వీ 

కొల లై దెవత పూటలు కల్సింప( బడియను; తెలియంబడిన వహ్న్యాది 

దేవతలు మాయచేత బంధంబు నొందెనా ఫల పదానా స్వతంత్ర 

లయ్యె నేని తదావెళంబున నా ఫలంబు ఏినునమర్గులౌ చున్న యవి; 

యంగవేదిలైన పాణిని యజిధాతువును దేవపూజ యందు విధించెను; 

రాజహూజాఫలంబు రాజుంబలిను వీతయెన దేవత యర్థికొజికు 

5 

స్వపూజాఫల 2కమీయంగలదు; రాజవూజచేత6 గాలాంతర ఫల పద మైన 

ధర్మంబు గలదాయని యన, లేదు; జనకాజ్జస్వకీయులను రక్షింప 

గలయది యని న్మరించి యా (పకారంబున నేకాలాంతరంబున 

దెవుండు స్వ సేవియైన యర్ధికొజకు ఫలంబు నిచ్చును; కర్మమె 

ఫల్మపదంబుగా; దట్లు కాకుండీనేని యరాజక దేశంబు నందు సిరా 

స్వైరవిహారులై నవారికి నానెకిరాసెకర విహారంబులే దుఃఖకరంబు 

లీవలయు నవి యిచ్చట భూమియందు లేదనియెడు నీ యభి పా 

యంబు గలదియె వేదాభిమాన దేవత భవత్వ్పూజారూపమైన కర్మ 

మ్మగంబునం జెప్పెను; కర్మమె ఫల పదంబు గాదనియుం బలికెను; 

దేవతయె కర్మఫల |పదగాదనియును బలికెను; వై పరీత్యంబున( గర్మ 

కాండమె దెవత నొకానొక దిక్కున నా దేవతయె ఫల్వవదయని 
చెప్పును; త దైవతో క్రమైన వేదాభిమాన దేవతాభిపాయంబు తండి 

వలన విని శుకుండిట్టనియె. 49 

10. యంకే.. 11. మవు. 18, మియ్యం గలదు. 
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మదిలోన వేదాభిమాన దేవతకు ని 

యాకూత మిట్టుండ నందు ద్విజులు 

వై మనసన్యమునంద వచ్చు నేరీతిని 

వేదోక కర్మముల్ వివిధములయి 

యమర విశ ఏక వస్త్వ్రంతరాత్మకు(డెన 

విష్ణువునకు! (బీతివెలయం జేయు; 

నాతండె కర్మఫలాదు లీనేర్చువా( 

డనిరి కొందణు; కొంద అతని. గొల్చి 

యలఘుమతులకు నిట్లు కాదనిరి; కొంద 

జాత్మపత్షాను గుణము లౌనట్టి నయము 

లాడి; రొక కొంద అిట్టు కార్యాన్వయంబిె 

యనిరి సిద్ధాన్వయంబు గాదనుచు |బమసి. 50 

ఇట్లు లోకానుసారంబున వేదంబునందేని యర్థం బెవ్వ రెణుంగుదురు? 

వారికి నాగమంబు కేవల సిద్ధమెన దానిని బోధించు ననియెడు 
వాక్యం బెక్క-డిది? 'గామాని యేత్యాది వా క్యెష్ట గవానయ నాదుల 

చేత నన్వితార్ధంబులు బోధించు నీ వాక్యంబు పదంబుల నీలోకంబునం 

గల దిదిగాన వేదంబునందేనియు( గార్యాన్వయంబు వాసి కించిత్తే ని 

,యన్యపదంబులకు స్వార్థ నిష్టత్వుంబు లేదనుట నిశ్చయ మందు 

మం|తార్థవాదములకుం బలె నుపనిషత్తులకును గార్యాన్వితార్థ 

నిష్టత్వంబు గాని సార్ధక 13నివ్షత్వంబు లేదు; మత్కార్యంబు 

యాగాదికంబు గాని యపాన్తి గాని యచితంబగు నుపాస్తి బుద్ధులకు 
యదార్భత్వనియమ మనియెడు నదియును లేదు; యోషిదగ్నియాది 

వాక్యవాక్యంబులకుంబలె నుపనిషత్తులకు యధా పతీత సిద్ధార్థ 

నిష్టత్వమును నియతంబు గాన వేదాంత మీమాంసారంభమును గాక 

పోవు నిటుగాన బుధు(డు త ద్వాక్యంబు, [బమాణంబు చేసి యెవ్వని 

టోధించు 'నిట్టని యుండగా దేవత '”యును [దవ్యముంబలె( గార్య శేష 

త్యముంబొందునని కార్యమే కామజనంబులకు నిష్టమైన ఫలం బిచ్చు; 

నందు క్షణధ్యంసియెన కార్యంబు కాలాద్యంతరభావియెన ఫలంబు 

నిషత్వంబు 14. నివత్వమున్నునియతంబు 
లు 

న్ను 18.. నిట్ల నుండంగా 17. న్ను 1 
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సన్ను సమర్థంబుగా దస్థిరంబుగాదు స్థిరంబుగా విధిచేత నిశ్చయింపం 

బడియె నిది మొదలుగా, గల దాని నెవ్వరు పల్కు_దురు వారు జై మిని 

మతానుగులు; మజి'* యేమే యనియును పలుకుదురు వారు జైమిని 
మతస్థులు. ఆ వేద |వవర్తకుండైన యా జైమినిముని వేదాభిమాన 

దేవతా కూత వివ కీతమైన యీ మత మెట్టు చేసెను? వైదిక శేఖరుం ండవై 
నయోతంఆ యవన్యాయత మో భాన్క_ర నునయో క్యసిధా? 

సీ సంశయంబు. దైవ్యం దేయుమని క్రుమారు.డైన శుకుండు పల్కిన 

'”పశ్న భాషణంబుల. గన్నులు వికసించి చేదాధిమాన దెవతా కూత 

తతవేదియెన వ్యాసుం డిట్లనియె. 

ల 

వత్సా! యౌ దురాగద్భగాషది జన్మ నిమి త్రంబు ని వెజీంగి 

యును ద ద్వాక్యంబులకు తుద నయార్థిత్య (సిద్ది కొజరు నడిగితివి, 

విను; మిటువలె వాదించు వాదులం బూరాంబునందు నంది కేశంరుని 

చెత శవీంపం బడిన దేవద్వేషులు భూమియందు. బెక; గ్రాం్యడు నిర్భా 

గ్యదిగజులై. కు మెధను* లె. పుట్టి యయధాభిదై క దేశలేశులై త తోచినట్టు 

వేదార్థ నిర్ణయమునందు. నింతయనియెడు వరిమితి నివేదనంబునందు 
నింతయన్న పరిమితిని, కూపకూర్మ సమానాభిమానులై వేదాంత 

సాగరంబుల నన ంఖ్య యంబుల(గా నెణుంగక దేవమాయామోహితులై 

తలంచిరి; సమస్త వేదంబులును గార్యపరమె కావలయునని తన్న 

యంబునం బలికి వేదంబునందును బదవాచ్యబుద్ధిలోక వ్యుత్పత్తి 

మూలమైనదియ; కార్యానన్విత సిద్ధార్థ విషయమై లోకంబునందు( 

బద సంగతి లేదు. మజియేమి'యన: కార్యానితంబై న కార్యమునం 

దేరి జాద్యన్యతమాభిధ యగు నటుగాన మం త్రార్ధ వాదంబులకును 

గార్యాన్వితార్థత యనియెడు హేతువువలన వేదంబులును 

గార్యపర ౦బు; (శయన్స్నును గార్యపరమే; . పతితాత్సర్య గోచరమెన 

శేయన్సు దానికంటె ముజియొకటికాదు; ము నందును 
గార్యాన్న మై మెన స్వర్గాది సంజ్ఞత ఫలమెద్ది గలదది యానుషంగిక ఫ ఫల; 

మిష్టమైన దాసి నిచ్చుచున్న వభువైన రాజుంబలె మాకు( గార్యమె 

[పధానంబు; [(దవ్యంబుబఠల గార్యంబు గూర్చి దేవతలు (వధానం 

బులుగారు; వారలకు భోకృత్యము*ిను యాగ్మ్పనసన్నత్వమును యాగ 

ఫలదాయకత్వముోను వేద నివెదదూషకులు చెప్పుదు; రింతియెకాదు 

18. 

౨0, 

99, 

N-26x 

యేమేయనియున్ను; 19. (పక్నథావణంబులు; 

వరిమితినిన్ని; ి!. -“యంటేను; 

న్ను; | *' 28. ను బ్య. న్ను; 
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చిదచిచూప విశగనియామకుండె న వా(డును లేదా తనయందు నను 

పప్పుతంబై న న దత్యక్షంబుగాని యనుమానంబుగాసి లేదు; శుతికి( 

గార్యానన్విత సిద్ధార్థంబునందు( [(బామాణ్యంబులె దిది గనుక సర్వే 

శ్యరునియేందు “నేమియును [బమాణంబుగా దనిరి; వేదాద్యభాగ 

తొత్సర్యన్యాయ సూచకుండై న జె మినిముని యభి పాయంబు నెజుం 

గని దుర్చుద్దులు నంది కేళ౧ర శాపాను రూవకేవల కర్క్ములె రి; వారల్స 

బుద్దులెన (బాహ్మణులును వారిని వై దికులంగా( దలంచి (పతిపదంబున 

నంధలగ్నాంగులుంబలె నవలంబించి కర్మలగ్నులగుదురు; వుతా! 

వారి బుద్ధిమాంద్యంబు( దెలిసి దేవతలు యాత యామంబులగు 

కర్మంబులు చెసి దుఃఖపడుచున్న వారికిట్టసి దుఃఖమందుదు రగ 

జన్ములై న యీద్విజులకు బుద్దిమాంద్య మయ్యె; నాశ్చర్యం బెవ్వరు 

వేదకృత్స్న తాత్పర్యంబునందే తలంచిరి, కార్యమ్మాత పరత్వ 

మయ్యెనేని కృతికి నెట్టు సమ్మతమై సిద్ధించెడిని ? వయోజన పదార్థావ 
బోధరత్వంబు శతి! సమ్మతంబు “"విచారించుచుండ సుఖమే లోక 

ములయందు( బురుషార్థమై' నమ్మతమగు దుఃఖహాని యయ్యెనేని 

జనులచేతం దనయంతనె యంగీకరింప6ం బడదు; దుఃథానువృ శ్ర 

యందు దుఃఖం బనుభబవించ నిష్టంబుగాని యది యని తనయంతనె 

దుఃఖహోని పురుషార్థంబు గాదు. స సుఖమైన తనయంతనె పురుషార్థమై 

తగు; నీ వకారంబునను. సుఖపురుషులచేతం బార్జింవంబడునని 

దానికి( బురుషార్థత్వంబు యు క్రంబు; ఇతరంబునగకై నచో లేదు. 

దానికి? బారంపర్యంబు చేతగాని సాకాత్తు గాని పురుషార్థిత్వ మాచే 

శిత మని పురుషార్థ మగుటచేత మితమని యండ(గా నిటువలె( 

బారంవర్యముచేత( గాని సాక్షాత్తు గాని వురుషార్థమై సమ్మతంబు గాని 

యా కార్యంబు తనంతటనే పురుషార్థ మెట్టగు: ఎవ్వరికి. గేవల 

కర్మమె కాయం బగును; నుఖంబును శేయంబుగాదు; “శ్రద్దేతువును 

(శయంబుగాదు; దుఃఖవిలయంబును [(శేయంబు గాదు. వారు 'దుర్భగు 

లెవ్యరికి సర్వకార్యంబులు న శయ: [పతిపాదకత్వ సుఖ బ్రహ్మ 

పన కి కి కొఅకగును వారలె నుభగులు బుధులు; ఏమి చేయుదుము; 

పర బహ్మంబై న విష్ణు వెవంరికిం బసన్నుండగుచున్న వా( డా [పాణి 

విశేషంబులు దయచేతను బుద్దు లెవ్వరు తన్నిర్త తుక కారుణ్య విష 

యలు గాని వారికి బుద్దులు “స్పురింవవు: లోకములు న్నెజుంగరు. 

జలు లాలా — rw కాజా వజ కా 
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వేదార్థంలోబయిన మిక్కిలియు న్నెజణుంగరు; సర్వ శబ్దంబులకును 

లోకంబులయందు( గార్యాని తార్గత గల దాలిజాదికంబునకు లొకి 

కంబునందు( గార్యాన్వితార్థత్వంబు లేదు గాని లౌకిక మెన 'గామాన 

యేతి వాక్యంబునం దానయము కార్యంబుగా దావద మమిటిచెత( 

గార్యాన్వితార్థ మయ్యెడి, నేకవాక్యంబు నందు( గార్యద్వయంబు 

లేదే _ కార్యద్వయంబు చేత నా పదంబులకు నన్యోన్యాన్వయం 

బయ్యెడి; తత్సదంబులకును గార్యాన్వితార్థత యయ్యెడిని; కార్య 

పదంబున కంటె నన్యపదంబు సమస్థలంబుల యందును గార్యాని 

తార్థత్వంబు విడువదనియును [బకారంబుగాక యుండం * జూచుట 

బట్టుండియును నియమంబు లేదు! లిజోలో ట్ల వ్యావృతమయోగులై న 

పదంబులకే వాక్యత్వ మనియును నియమంబులే దన్యములైన 

పదంబులకును వాక్యత్వము చూచినారము గనుక “'కింతే స్తే వేద 

విద్యతి' యనియెడునది (పశ్న వాక్యంబు; తదుత్తర వాక్యమయ్యెనేని 

'యస్తేవమవతి' యనియెడునది యీ (ప్రశ్నోత్తర వాక్యంబులకు 

లి జాద్యన్వయం బెక్కాడిది? వక్తల యందు భూత వాక్యంబుల యందు 

సిద్ధివ్యుత్చ త్తి విషయమై యుపాయంబులు గలుగుచు నుండ.6గాను, 

బరులచేత నేమి యాకాంతాద్యనుబంధంబుగల తిజ్బుబంత కదంబకము 

వాక్యవ్యవహారంబునకు నంగమై యుండునది; లోకవేదంబులయందు 

భూతవర మాన భ విష్య(త్పత్యయ సమధినె నైష్య దింజయ వ్యాహృతుల 

యందునేని లిజాద్యన్యత మముతోడం బదంబులకు నవ్యగన్యయంబు 

లేదే! యన్వయముచేత నావాక్యంబులు కార్యార్థంబులు సాతాత్తున 

నయ్యెడిది; భూతవాక్యంబుల యందును లిడాద్యన్వయ మెటుగాన 

సర్వవాక్యంబులును భూతార్థంబులుగా నిశ్చయింప( బడుచుండ 

తోకఠంబురందును వేదంబులండును భూత వాక్యంబులకు సిద్ధి 80నిష్ట 

యగును; లిజాద్యన్విత వాక్యంబులచే, గార్యార్థ 8! నిష్టత యగు నిటని 
లు 

' యోగ్యాన్వితంబులై న వాక్యంబు లందు నాద్యంబై న సంగతి సం|గహం 

దా సర్వ వాక్యంబులందు గార్యత్వం బుద్దిష వవ ర్తి రిక యెనదిగా 

దెష్ట సాధనతా బుద్ధికిం తత్సవర్శ న హేతుత్వంబు సమ్మతంబు; కృతి 

యోగ్యోష్ట హేతుత్వబుద్ధియె యుభయ సమ్మతంబు; కార్యబుద్ధికికియె 

నచో( ద్యాజ్య; ముభయనమ్మతముగా దిదిగాన సర్వవాక్యంబులును 

గార్యార్థంబులే [యనియెడు నది యుక్తంబుగాదు; వ్యుత్స త్తియు నటు 

బయితే. 99. జూచుటం బటుండిన్ని . 
తు 

నివ. ౨1. నివత. కీల. యెతశే. 
€ు ల ఓ 
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వలెనే; ఆ వ్యుత్పత్తి లోకవేద భేదంబులచేత ది )విధంబై యుండు 

నా రెంటిలోన మొదలి లౌకిక వ్యుత్పత్తి (ప్రత్యక బేదంబుచేత నిష్పన్న 

మైన యది; యన్యంబై న యీ వై దిక వ్యుత్పత్తి యాగమంబుచేత 

నెనయది; ఆ మూక దాలకులు జన్మంబు మొదలుకొని నయనములు 

దెజచి (పతి దివసంబు నందును దృుశ్యములు చూచుచు నున్నవారలై 

కారసంబునందు స్వపర వె షమ్యంబు దెలిసి తలిదం|డులం జూచి 

దె వ వశంబునం [బ్రథమవాసన గలవార లై యంతదాత యనియు నంబి 

యనియు. దన్నామంబులం బల్కు దురు. సత్సంజ్ఞా సంజ్ఞా సంబంధ 

జ్ఞాన జిజ్ఞానులై న స్వకీయులచేత “మీ తండి మేడ యనియు 'మీ 

రేల్రయేదో యనియు నడుగంబడిన నా బాలకు లా తం|డినిం దల్లిని( 

దర్దనిచేత నిరూపించి తాతాంబేత్యాది శబ్రములకు నా వాక్యంబునందు. 

గార్యాన్వితార్థ గలదా? వారికిం బథమ శబ్దమగుటం జేసి మున్ను 

గార్య పదాన్వయము లేదు; ముందజను 'దత్కా.లంబు నందును 

దావన్మాతపదో క్తి కిం బట్టుండి లేదంతకంటె ముందటి కాలంబుల 

యందును యాహియహి యనియుడి భాషణము పూర్వకాలిక వాక్య 

కార్యాన్వయావహ మై వ్యాప్త పమె యున్న యదియుం గాదు; సమస్త 

(ప్రవర్త ర్రనంబుల యందును 'గార్యతావగతివలననే హేతుత్వ మసి 

పలుక మదిగాన వ్యాహార సం|భమ మనియును గార్యాన్వయ 

మితంబునందును ద్యశబ్దార్థ సంగమ బుద్ధి (పాగ్భృవీయాత్మ పుణ్యాను 

రూపకాల సమిద్ధ శ క్రిగల నంజ్ఞై సంజ్ఞాన్వయోల్లేలి పథమ జ్ఞ జాన 

హేతువైన నవికల్పక సంజ్ఞిత మైన 'సత్యశంబుచేతం కయంబడినయది; 

నిఘంటు వముఖంబులై న యుపాయంబులచేతను గార్యాన్వయంబు 

విడిచి వీనికిని వినామంబు లగుచున్నయవి యని బోధించువారి చేత 

వాక్కులకు సిద్ద బోధక తంబు (ప్రవర్తి రించునని మనుష్యులకు వవేళ్లాధ్ర 

యంతీతి వాం సహ్ని (1 ) ఛందాంసి' ఇత్యాది వైదికంబులైన నిర్వ 

చనంబులచెత సిద్ధమ్మాతాన్వయ బుద్ధి వాక్కులకు  నయ్యెడునది గాన( 

బద మొకానొక మెడం గార్యానన్వితంబై. న యర్థంబును జిప్పు నొకా 

నొకయెడం గార్యయుక్తార్థ ంబునుం జెప్పుమని నీర్ణయంబు చేయుట 

యు క్ర మిది గాన మంతార్థ వాదంబులకును గార్యాన్యయంబు విడిచి 

యే స్థలంబునందుం దమలో, దమకు నన్వయంబు దృష్టమైనయది 

యదియందు. గార్యంబునందును [బమాణత యంగీక రింప( బడిన 

యది. స్వర్గాదికంబునందు( బదార్థములకు సార నిష్టత మానాంతర 

998. 

ల్రి4. 

నిష్టత. 

“బాధయంతీతి సాపహ్నొ ఛంచా' నిత్యాది. 
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అబుభు లసమర్జులు ననర్జులైన వారు 

నిందు నధికార యోగ్భుత నంద( గలరెః 

యనుచు మామాననములు మోహంయిబురాశ _ 

88మగ్నము లగుచునున్న వి మజీయు మజియు. 

హరి నతంనతా వెదవి 

వరమ దయానిదివి మోహబంధాంతరనం 

హరణక కారణం బగు 

వర విజ్ఞానంబు దెలుపు వాత్సల్యమునని, 

ఈ యనుయోగావరాధంబు నహింవవె యని విన్న వించిన 

దుల తత - పదికి మెచి*, యిటని యానత్రి యిచ్చె నప్పుడు. 
మా ధి 3) య 

వెరవకుండీ యోగివిభులార! శీమీరలు 

త్తములు మీ ౩ెజింగింతు దయ దలిర్చ 

స్వాధీనమగు విశ్యమంతయు నదిగాన 
నరుల బోధించెద( బరమ నియతి 

దీవించు నాదు శుతిన్మృతి శక్తి గొం 
దు |పవర్తింప( గొందటు నివ త్తి 

యంద త త్పాగ్భవీయానేక కర్మాను 

ఓ0రూవ పరాణాదు లేపు చూవ 

ధరణి మదతమెన స్వాతం|త్య శకి దశమి నై 
తత్క్బ్బృతార్థ ఫలావహత్వము వహించు 

సత్యసంకల్పత నదా (ప్రశస్త మగుచు 

ఆరణి గతానల శ్రి 

'న్ఫురణంబును బోలె బద్ద పురుషుల శక్రి 

స్పురణము _(పకాశ మందదు 

పరిపూర్ణజ్ఞానమహిమ బద్దం బగుటన్.. 

80. 
89 

40. 

om రాలా మాలగాణా ఉచా వన అ 0 

మగ్నుము లగుచున్న యవి 

సీలు బుమిన; 

రూవ తత్వపురాణాదు లేపు చూస 

69 

78 
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సత్త్వ గుణము రజోగుణ స్థగిత మైన 

వెరసి లోభాది నంట్టిత న్ఫృహ జనించు 

సత్త గుణము తమోగుణ న్థగితమైన( 
బృథివి మోహాజ్ఞ తాధిక నృహజనించు. TA 

రజత క్షు కి శి నయార్య వి విభాంతి మోహ 

చునిరి యఖిలార్థ వేదు లౌనటి నూరు 
ఠి 

ఒల్లో 
0 అది యెజు(గకున్కి నజ్ఞా ది కొంద 

రాగమాంత విశారదులై న మునులు. 75 

నమస్తాత్మలకును జ్ఞానశ క్రిచేతనే వివిధ (కియలు నగు నజ్జులకు( 

గాలకర్మ మాయాళ క్తి సా పెక్షయైన సిజళ క్రిచేత సుక్షాది పావ్రీహే 

సర్వ|కియలు నగును; మజీయు నాకును నాదానులై న నిత్య ae 

కేవలదీ శక్తుల చేత. గాలకర్మ మాయా శ ర్త సన పెడా కియలగును. 76 

. జగతి సర్వాత్మలకు జ్ఞాన క్తి తత ౧ 

భావసేదంబు దానిచే. బబలి యుండు 

కర్త 4 లెల్లరు సత్యసంక ల్పు అనగ 

నియతి దర్శి ంవ నిది శాస్త్ర నిర్ణయంబు. 77 

విశ . సృష్టి గ సితిలయాది వివిభ కర్మ 

ములకు స్యాత్ య్య మగునెట్ట మొదల ేషి 

నైన నాకి కెట్ట శేష వృత్త ౧ంతరముల 

నాత్మలకు నై ఎన స్వాతం త్య మమరి యుండు. 78 

అవిగాన మతి నియమ్యత నున్నయట్టి యా 

త్మల నన్ని టిని సదామ్నాయ శక్తి 

టోధింతు ననయంబు పొందదు తతదా 

త్మహిత [వధాన సమర్ధ నిత్య 

నై మి త్తికాదులు నడిపెడిచో నిత్య 
కర్మంబు నిజశకి, గలుగు కొలంది 

జేయగా దగు శా స్ర్రశిషాచరణములు 

గలవశక్యాత్ము (డై కర్మ లెల్ల( 

లా కక న ఆ రద 

అల నుం గ “8 

య 
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దత్సమర్ధుండు వలె. బూన( దగదు కర్మ 

నిష్కృతికినై నమర్ధత నిర్ణయించి 
రార్ము లాకామ్య కర్మంబు అట్ట శక్రి 

ఓ2గాదు ధర్మోదయము తనకడ్డవడును. 79 

కామ్యకర్మ నుకరంబుగా వెదంబు లుపాయంబు కామ్మపేరిత చేత 

నుల _ కెజీ(గించునది; ఆత్మ (పామాణ్య జ్ఞాపనారంబుకొజ క 

యట్లు గాకున్న( గాముకుండు వెద పామాణ్యంబు విశ్వసింపండు; 

(భాంతాజ్ఞావనము నందు నియంతకు నవివేకత?ంబు లెదు; (భాంతుండె 

కూపంబునం బడియెడు వానిం బడవలదని నియోగింతురు బుధులు 

వారి భర్చింతురు; దయలేని వారలా వారు? విన నెజుంగ కించి త్తెవంరు 

సమర్ధులు? భాంతులె నంగాని వారి నుద్దేశించి శుభాశుభంబులయందు 

విధినిషిధంబులు బోధింపందగు; చేయుడు సేయవలదను మాటలు 

వినియుక్త వృత్తులగుదు రెవ రతి భాంతమతుల్లై కామరోగులై 
యుందు; వారు కూరభై షజ్యంబులచేతనుంబలె దండనంబుల చేత 

విభాంతిం బొందకయుం (డెవ్వురు సన్నిహిత విషాయూచ్యాద్యతి 

వృద్దులయందు శిర౩పాదాదవిదాహంబు నేయుదురు వారు (భాంతు 

లాయనయు లాయదిగానయనాద్యచిదాచ్చన్న బుద్దులె [భమంబు 

నొందువార లకు న్నాజ్ఞావనాదులు సేయు [పభుండనైన నాకు నీతి 

యక్క్కడిటి? మజశీయు నెవ్వరు స్వసంతంతతను మచ్చక్త్యా పెకయైన 

దాని ననపేక్తంబుగా. దలంతురు వారు స్వస్వక ర్మ బద్దులె యుండి 

రెవంరా స్వతం[తత మత్స్య క్యవేక్షంగా( దలంతురు వారు స్వకర్మామ 

లాత్ములై భవబంధంబులం బాయుదురు. 80 

త్వరతో ననాద్య చిద్బంధంబు విడివించి 

జనుల నిల్స(గ నాకు శక్తి గలిగి 

యుండినయేని తదూర్జిత సృహ యాద 

రింపుదు వాత్సల్యమింపు మెణయ( 

దత్త దాత్మ విషయో ద్యన్మ హేచ్చాను సా 
రమున మెల్లనె భవారంభ మణంచి 

మత్సదంబున వాది మన్నించి వెలయింతు 

నతి మహోదారుండ నైన యేను 

42, గాదు ధర్నోదయము తన కడ్డవడ ( దగును 
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కామి తార్థ 34 పదాన దీశావతమున 

నరులకు బరిణామహితార మిచ్చు 
థి థి 

నట్ట యొనగ దలంచనేన పరిణామ 

హితము యోగీందులార మీ రెజి(గి కొందు. 81 

పరిణామహిత మనంగా 

నరయ(యగ భవనాశ హేతు వగు నెన్నిక(గా( 

బరిణామాహిత మనగా 

బరగున్ భవబంధ కృత్యవద కారణమై. 62 

ఇట్లు నాకు సాధన వఏశ్వత్వ ముపనిషత్తులు పలికే నట్టనె నాకు 

గర్మకాండంబును సావకాశం బయ్యె నిందునకు సందేహంబు *4లేళం 

బును లేదు; నన్ను నెవ్వి యవుగవలయు రహస్యం బడిగెద రది 

యెటీంగింతు వినుండు, డత 

హరి వేదూక్తి ననాద్యజావృత నిజాత్సంత (ప్రబోధ (పభా 

పర మాజ్ఞాజై జనాంత రాత్మయయి సం భాంతాత్ములన్ సద్విష 

గరు డాయు శృుతి శకి రుగ్భ్మి (బలె( (బాక్కుర్మోబిత (ప్మకియా 

గరిమందా నియమించుటం గొలువా( గాంకింతురయుు త్రముల్. 84 

సునత నిట్టు కర్మకాండాగమాంత వా 
(గూవ వెద హృదయ రూప మెబు(గు 

భవ్వ్యులకును గర్మఫలము లొనంగునా 

యందు? బుట్టు భవము లడంచు. దల.(పు. 85 

హరి గరుణించి యిట్టు తమకానతి యిచ్చిన వీతమోహులై 

పరువడి [మొక్కి (మొక్కి. బహుభావములంగొని యాడియాడి హృ 

త్పరిగత సంశయం, బుడిగి (పాంజలులై యతిలోక శేఖరో 

తరు లతిశోకశీలు. డగు తత్పరమేళశ్వరు( గాంచి రంతటన్. 66 

ఇట్టని వినుతించిరి. 5 

48. 

44. 

(పథాన, 

"వేదంబును. 
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ఆ.వె. దేవ దెవ! న్వామిః దివ్య విజ్ఞానప 

- దాన వక్షః యాత్మధాన ధుర్యు 

నీదు ధామ మెట్టు ౧ నేమెట్టు (బ్రహ్మాది 

దుర్హభంబు మాకు ది నాజరు బట్టు 7 68 

క సా మి! యకించనులము మి 

శ్రీమత్సాదాంబు జములు సేవించి మహో 

ద్రామజ్ఞాన సుధాద్దిన్ 

పేకుంబున సీదుకరుణ( జెందితి మెట్టున్. 69 

వ. పథ తీజెను; దుర్హ రంబువలె నున్నయది యొకటి బహ్మోండో 

దరవర న దిరులు యష్మద్వి ౧రోధులైన యసురులచే బాధనొంది 

వర్తించిరి; తత్పాధు దోహంబువలన వారికి నప్పుడే ఘోరయాతన 

లెటువంటివిగా( గలవో వారి నెవ్వండు రక్షించు భవద్దర్శనానంద 

సాగరంబున మునింగి యింత కాలంబు మజచితిమి; ముందర మర 

మెమోభవ వయోధి మునింగి తెప్పలేక యున్న మమ్ముంగావు; (పనన్న 

పారిజాత: నీవు దక. నెవ్వ రని విన్నవించిన. (బసన్నాస్యుండైై 

సనకాదులతో భగవంతుం డిట్రనియె. 90 

శారి ననకాదులకు మోతపబౌ ప్రి విధానం బెతీంగించుట 

స్, యోగీం|దులార: పీ రుత్తముల్ వినుడు మ 

దాత్మగతంబైన యాదురాఖి 

మామకులైన మీ మాననంబుల( (బతి 

బింబించి కాన్సించె( బెద్దయగుచు 

నల మామక జనంబు లంతయు నేనును 

బా ప్తకాలమ్ము స్యభావముననె 

యైన లోకానుగహార్థత నన్యు(డా 

దుఃఖంబుచే నతి దుఃఖ మంది 

తే.గీ. యుండుటలు పూర్ణకాముల కుచిత వృత్తి 

యార్తులగు వారి. జూచి తారార్తులైత 

ఉ5ద్రార్తి మాన్స6 దలంచెద రట్టు గాన | 

46మోహతాపందబులకు నింక మోడ్పు గలదె ! 91 

45. చార్మి మాగా దలంతు రట్లుగాన 

46. మోపహాతాపముల కింత మేరకల దె 



తే.గీ. 

యా 

i రన రావాలా 

AT. 

48. 

49, 

నిఠద మహాతు లార సుసిశ్చితాత్ము 

473 మనోవ్యథ నొ నొందకు. డవఘములార। 

ఏ మూఢులు నిగమ్రైక 

[పామాణ్యము విశ్వసించి *ఉ8వాటింపరు నే 

నా మూఢుల( దైల్చెద న 

న్నామైం | (బతక మున( దదనుమానమునన్. 

ఓ9అభిల వేదాంత వేద్య విశ్వాత్మ శీల 
మైన మత్సత్వ విజ్ఞాన మసురులకు జ 

నింవ( జేసెద మన్మనో న్నిద్ర శక్తి 

ఘనతరంబైన సంసృతి కమదునందు. 

ఏ సంకల్పంబుల నే 

జేసినను ఫలానుమేయ సిద్ధంబులు ప 

ద్మానన ముఖ్యుల కనుపమ 

థ్ సంపన్నులకు నైన దెలియగ వశ మె! 

ఇట్టి నా సంకల్ప మెఆతు(గరక యున్న సా 

ర్వజ్ఞ భంగము గాదు వనజ సంభ 

వాదుల కె గంగ నలవికానిది యెజుం 

గక యున్న నజ్ఞత గా దెబుంగ 

వచ్చినయది బుద్ధివలన నెటుంగోక 

యున్నచో నజ్జత యొగి నశక్య 

మయిన కార్యము 'సేయంగను శక్తుండు గాని 

యత(డు దత్తుడు గాడ యరసి చూడ 

లె మనో వ్యధ 

పాటించరు. 

అఖిల వేదాంత వేద్య విశ్వాతై క న. 

415 

రల 

లీల 

94 

లర 
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తే.గీ. 50మునువు గలుగు ఘటమునట్ట వెనుక( గలుగు 

నది యకార్యంట కార్యంబు ననంగ బాగ 

భావకాపతియోగియె వరంగి యుండు 

నర్ధ శాస్ర పరిశాత అరసిచూడ. 

సి. ఎంచక్కా నితరుల కెజు(గంగ రాకుండ, 

జేసితినేనె విచ్చితమైన 

మామక సంకల్ప మహిమ తద్భక్తి ర మె 

మత్త త్త్వధీసుధా' మధురరనము 

లఅనురుల( (గోలింతు నతిరోగ శిశువుల 

ఉక్కెర యనుచు నాషథధము, దల్లి 

(దావించు నట్టు త త్ర జ్ఞాన క1ముదయింప 

బోధించు నట్టి మర్చోధమతుల 

తే.గీ. నబ్బజాండాంతరావాన మపనయించి 

యిచ్చటనె యుండు. డీమేరలెనని జగము 

వెలయ; జేసిన దనిక తద్విధము మీకు 
నాదరంబున నెతిగింతు ననఘులార। 

మ. అలనుజ్ఞానులు నాకు నిష్టత ము అత్యంత ంబు మీర ట్టివా 

రలలో మక గ్రాలి నావ తాట మిముసారస్సూరి, వంచింవ(టో 

ధలవోద|గత చేత నీ భవనయం[తం బంతయుం బూనెదం 

గలదే మాయిక నాటకంబు గడవంగా దుష్కరం బెద్దియున్ . 

క. 62నామాయా మయ మోహిని 

పామర దానవుల (భాంతి వజచుట యయుడదే! 

నామాయ దెలియ జితము; 

సామాన్యుల కెల్హ నెజు(గ శక్యంబగునే? 

సీ, మన్నింతు కింఠరుల్ మాననీయులు మన్ని 

యోగంబు కతన ననూనయశులు 

నత్య సంకల్పు లానుర వంశమున? బుట్టి 

తత్సమాకా రెంగిత (వకార 

ర0. మునుపు గలుగు ఘటమట్ట వెనుకంగలుగు 
51, ముదయించ, 

5£ళ, నామూయా యుగ మోహిని, 
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గ కి గుణోదయ సంపద తదైెత, 
ద ¥ 

జాతికి నెల్ల విశ్వాస మొదవ 

దించి బాహ్యకు దృష్ట సమ్మత మైన 

మతమున( బియితమస్థితి వహించి 

నిస్ర్రయులు నిర్ణయులు నతినీచతరులు 

నగుచు ఘోరతర [క్రియ లాచరించి 

అవీ దాది అల్ల 
వైష్ణవ (ద హబుద్ధిమై వా ర్త కెక్కి 

సాధ దూషణ పరిచితాచారు లగుచు. 

అవైష్టవులం బోలె నాయందు ద్వెషంబు గావింవుచు. గవటంటునవ 

దిరుగుచు, జిత తిలోకాధిపతులై జగతయంబున ఖ్యాతి నొండుచు: 

దామసులు తన వారన తామసోపాన్య చరణులై వారలకుం బత 

యంబుగా (బ్రహ్మరు దాద్యుపాస్త్తి గావించి వారల వలన బహువేరంబులు 

గావించి యకత్యాద్యైశ్వుర్య పరాక్రమ వయోనిధులై విరోధులుం 

బలె నటించి మత్పదాంభోజంబు అందెదరు. బాహ్మంబున నమరతా 

క్యూతి కై సురల బాధించెడ రందు నొక్కరునకు. 6. 

కౌరస పుతు(డ శుతి శికార్థ ము లాడుదు మామకుం డొకం 

డీరస మొప్ప దండి గవయించంగ మీందనె తేర్చు వాచుళన్ 

సూరుల గెల్చి శౌరి నిదె చూపెద నెందు నటంచు నాడినం 

జేరి మహో[గ వీరనరసింహనిజాకృతి. గాంది నిల్చెదన్. 102 

అంతట నన్ను. గాంచి పరమాత్మ నమన్త చరాచరంబు లి 

'పంతయు దానయౌొననుచు నానుర విరులు నిర్ణయించ బా 

దాంతిక కవు వారి విగతానులః జేనెద నట్టి వేళ్ల న 

న్నెంతయు( జూచుచుం దనువు లివి భజింతురు బహ్మభావమున్ . [టన 

పొతిలెడు నీ మాయా 
ap] 

నాటక స్యూతంబునందు నౌ (వతివారుల్ 

మేటులు జయవిజయులు ని 

త్యాటోవులు మ|త్సయోజనాయత్తు లిలన్. 
104 
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తే.గీ. మ తియెక పయోజనుల్ మన్ని యోగ 

గరిమ గృతయుగమున దితిక శ పులకు 

నల హిరణ్యక శిపు హిరణ్యాక్తు నగ 

గలిగదరు మోర ఏరరక్షః వవరులు. 105 

తే.గీ. అందు నగ జాడు హిరణ్యక శివు( డతసి 

యవరజుండు హిర ణ్యాతు. డతిరజ స్త 

మఃపకృతు లు గశార్యులు మత్తుల[ప 

మత్తు లసురలు భజియింతు రట్టి సునులు. 106 

పహోదుని చరితము 
ag 

ci _వహ్హాదు. డన సద్భాగవతొత ముం 

డాదై త్యునకు నుతు(డై జనించు 

ధర్మవత్సలు( డనా6 దనరిన [బాహ్మణుం 

డత(డు పూరభవంబు నందు సీస 

తత ధీమూలమై తనరు నకామ్మక 

ర్మములు బాహ్మాంగమె యమర శమద 

మాది సద్దుణరాజి యంతరంగంబగు 

భక్తి నాయందు గన్పమై నిలిచి 

తే.గీ. భూమి |పారబ్ధకర్మముల్ భోగమక్ష 
యింపం జేయుచు మృత్సెరితెద్ధ బుద్ది 

నుండి బాహ్మణ సభయందు నొక_నా(డు 

తనదు విద్యావిలాన మంతయును నెజవి. 107 

చ.  అనమఘుని( గర్మకాండరతు.డై తగు నుతము ధర్మబంధు సం 

జ్ఞాని మునివాది నొక్కని యశోనిధి డగ్గజీ యాగమాంత శో 

భనమత మార్గధుర్యత సభాస్థలి గెల్చిన నాత( డాగహం 

బున శవియించె దైత్యకుల ముఖ్యుండ వయ్యెద వంచు నుగతన్ో. 108 

క, శాపం బొసంగి పళ్చా 

తాపంబు వహించి మౌని ధర్మ ఏవేకో 

దీవెతుని [బ్రహ్మ విద్యా 
ల్ 

రూపుని నెట్టాడితిని సరోషాత్ముండనై , 109 

N-27Xx 
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అని కలంగి యిట్లనియె, 110 

అవరాధంబు సహింపు సాధుజను లత్యంత క్షమాసార కకిధ్ర 

ర్మవరుల్ దత్క్బృవ' జాతు రెవ్వరి, దలంపన్ నన్ను మన్నించు మ 

సపయోనిం జనియిందినం గలుగు పూర్ణ (బ్రహ్మ విద్యావివే 

క్ పరత్యంబని శాంతి నొంద( బలుకంగా న ముండ యంతటన్. 111 

(వతీకారంబు వరించి వి|పుం డిటనియె. 112 
జ అ 

తృంక ల్పానుగుణ మైన జననంబున కా 

తంకింబొ నని మునివతి 

నంకించి నుతించి యేగె నాద్విజుం డంతన్. 115 

తది వుండు హిరణ్యక శివునకుం దనయుండై జనియించి రాక్షనులలో 

ధర్మ స్థితితో నడచు. గృతయుగంబున(; దేతాయుగంబున రావణ 

కుంభకర్లులె వారలు జనియించిన విభీషణుండై. నయోక్తుల( దత్ర్యంబు 

బోధించు; ద్వాపరమ్మున వారు శిశుపాల దంతవక్తులై యుద బుంచిన 

కతునభాన్థలి నహదేవుండె తత భోధ నిరూపణంబు సేయంగలండు; 

తత్ర్వజ్ఞులెన బుధులు నాసురయోనులైన వారల జయించెదరు; కలి 

యుగంబున మజీయు. 114 

కలియుగ చతుర్ధ పాదా 

కలిత శ్రీ ననుర యోనిగతులౌ దుర్మూ 

ఢుల శిశించెద దండన 

ములచేం దగ, గల్కానై విభుత్వము మెజియన్. 115 

(ప్రబల బలమున నరసింహ రామకృష్ణ 

కల్కి సంజల నాలు యుగంబులందు 
ణే a 

వెలయ దుర్జన రిక్ష గావింతు( బూర్జ 

వైభవంబున నిర్ణరవరులు పొగడ. 116 

కి. థ॥| ర్భములం వ 
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(పకటంబగు మాయానా 

టక సూూతము నడప నతిదృఢ స్థితి "లనే 

నొక నూతధారు( డను హ్హ 

దింకలతయి(క నేల విడువుుడు మిరల్. 117 

బలవతే జులు మీర లొక్కరతి( ద।దృహ్మాండ మధ్య్గుంబులో 

గలలోకంబులు చూచి సాత్తి వకుల ముఖ్యజ్ఞానులం గాంచి ని 

స్తుల వోధంబున నూరడించి ఘనముక్తు కుల్ మెచ్చ నేతెంచి మా 

'కలమిన్ నా డెజి(గిెంచి నప్పుడె మనొఖభీష్టంబు. గావించెదన్. 115 

అని స ర్వేశ్వరుం డానతి యిచ్చిన, దన్నియోగంబునం బరి భమంచి 

(ప్రణమిల్లి నుతించి పరమ వ్యోమంబు నందుండి డిగ్గి యేతద్దుణ 

[ప్రశంస చేయుచు, (బహ్మాండాంతస్థ లోకంబులు చూచి సాత్వికుల 

దుఃఖస్థితియు నసురుల సుఖస్థితియుం గనుంగొని మరలి హరిపదం 

బున కె(గి యప్పుడు పరమవ్యూహ వ్యోమలోకంబులు గడచి (పతి 

చ్యద్వారంబుక డ జయవిజయులు నిజ[పా ప్రి నివారకులె యుగగదా 

ధరులై పరమవురుషాజ్ఞోల్బ ంఘనంబు సేయుచు నున్న వారలుంబోలె 

నున్నవారల నందాత త సలోకాభి పవెశ విహితోద్యములైన వారల 

నందోదర సజ్జనార్తి క్షయ తత్పరులై యిట్టనిరిః: ద్వారపాలకులారా: 

ఉచితములైన మా మాటలువినుండా మీరు సరమానందయితె తై శ స 

త్వమును కీ యందు ననునంధించి యథోచితముగా ద్వారమునందు 

నున్నవారు; శేషేచ్చ ననువ ర్తించి యశేష చేతను లుండందగును; 

మీరు స్వోదరావళ్య కార్యార్థ స్థితి యిచ్చయించి నట్ట యున్నారు; 

శేషియెన భగవంతుని తతా దృగిచ్చ యుల్లంఘీంచి యిక్కడ నేటికి 

నున్నవారు ? విశుద్ధ సత్వ [పకృతి మా|తేశా|_స్తెక సంశయమై 

రజ స్త్రమోగంధహన్యమై , (పాకృతా గమృతెజంబై యున్న యీ దివ్య 

ధామంబు నందు మీకరంబుల నున్న యీాగదలకుం [బయోజనం 

బేమి ? శ్రీశ దివ్యాయుధాదులకు నాశ్రితావనము నిచ్చట కృత్యము; 

సర్వా ర్తి బీజనాశకమైన యీధామంబున నార్తులైన వారలు లేరు; 

వెమాభయామృతపదయైైన యీధామంబున .నజరామర మహాసాల 
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దౌవారకాదికము కేవలము పరిచ్చదము నభయంబులై న (పాకృత 

లోకంబుల సాల దొవారికాదిక యుభయతాణంబును బరిచ్చదం 

బును మున్న గు వాహనాయుథభ వరివారదొవారికి' రాూతుండె హరి 
ర 

స్యా(శితా|శితా ర్రి వినివారణ కారణం బగు చ కి యత్యుత్కటా ర 

లోకాఖిరక్షబేచ్చ నుండుట యెజింగి మి రిక్కడ నుండక నేటికి నానుర 
జన్మంబు లొందుండని సనకాదులు శపియించుట విని దయా బ్రియు 

భక వత్సలుండును నగు నీశ-రుండు. 

సరంహసోద-తసా*ర వీతాంబరాం 
ధి 6 ఎ) 

చలుడయి తత దానమయమునకు 

[రం 

ననుగుణంబుగ; సిరిహస్తావలంబ పీ 

య(గ ధరానీళ లొయ్యారమునను 

జం్యద (పభాంచిత చామరంబులు ఏవ 

నాలోన, జికురా ననాబ్దు డగుచు 

మందహాసమున నమందాత షత ద 

నంత ఫణామణికాంతు లెనయో 

మణికిరీటద్కుతులు దిశామండ లంబు 

దండి మెఅయింవ గగనాంత తార లనంగ 

మౌళి. గీల్కొని మందార మాలికలు పు 

టంబు( గొన. బుండరీక న్మేతంబు అలర. 

బొమసన్న చెత నుత్తముల నను[గహిం 

పుచు మహి మాబ్రియె పొంగి యూర్ధ్వ 

పుండంబుతో నవ్యపులకాంకురములతో ( 

గమలాముఖాంబు జా ఘాణలోల 

నానలోచారు కర్ణ విలంబి మకరకుం 

డలములతో సముజ్జ్వలిత హార 

కేయూర కౌస్తుభాంకిత మూరితో ఘన 

(శ్రీవత్సలలితోరుచిత వైజ 

54. 
ఆగ ను రన మలా. దత “లన 

"మె అయించ. 

119 

120 
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నిగమనాదంబుతో వచ్చి నిలిచి సిలిచి.ల్ 121 

1) గంభీర భాషల ననియె నంత. 1 పైప 

ప మద్దారపాలురు మత్పూర్వు సంకల్ప వైభవ మాయా నాటరంబున 

నో "లోక చక (కంబు. బవేశించి యో శాపంబున నట్ట యవత రించి 

తరించెదరు. మీరు వగవొందకుండని యూరడించి తద్ద్వారపాలుర 

నట్టనె నియోగించి సత్యసంకల్ప విభవుండై స్వస్థత నుండి యత 

దీశర సంకల్పంబు సాధుల కెల్ల నెజింగింప సనకాదులు (బహ్మాండస్థ 

లోకంబులకుం జని రంత సత్యసంకల్పంబులచెత భగవత్సదంబున 

నుండి వచ్చి కశ్యపుని యందు స్వాంశ లేశంబుల( (బవెళించి. 192 

ఆ దౌవాదికులున్ యదృచ్చ(జని న సాయంవేళ భ ర్రం గగనం 

గా ది|కీడల నుల్రసిల్లు దితియం దాత్యంతిక స్వేచ్చ ఎమి 

నాదిత్యుల్ వడ(కన్ హిరణ్యక హిర ణ్యావాఖ్యలంబుట్టి స్వ 

ర్లాదుల్ తేజము. గాంచి యేలిరి (వతాపాహం క్రియా 'సంవదన్ 124 

వారు దాహ3ంబున నువనిషత్సదంబు తిరన)_రించిన యట వరించి వీ రూ దై అర 
రందు. 125 

తేజంబున వాండు పొందె దివ్య పథంబున్. 126 

తే.గీ. యంతితో మణికాంచితో నమలహేమ 

సారయజ్ఞోవఏతంబుతో రహించి 

ది ప్ర మంజీరకావన్ధ( ది త్రిరీయ 

తే.గీ. అపుడు ననకాదులకు( (బత్యక్ష మగుచు; 

దన దన్మహా హాయోగి మ నకోదార భృంగ 

ంగత పదాంబుజాతు(డై చ కహస్తు 

వ, 

నారా 

వ. 

_ క. ఆజిష్టుండు విష్ణుడు ఘో 

రాజి హిరణ్యాక్ష నోర్చి యజ వరాహం 
మా 

బై జనియించి సముద్భట 

55. ఈ పాదము తరు వాత 'నెనిళముఖ్యులు ముందల బరాబరొలు సేయ” అని 

కలదు, (గంథపాతము కానోపును. 



రని 

తే.గీ. 
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తన యనుజుని నోర్చిన యా 

ఘను నోర్చెద ననుచు! దజ్జగ ద్వలయమునన్ 

దనుజేందుండు దిమ్మరి య 

య్యనఘుని( గనలేక విస్మయాన్వితు( డగుచున్. 127 

తిరిగి యాత్మీయ మగు రత్న వురికి( జేరి 

సారభౌముం డనంగ రాజ్యంబ కంట 

కంబుగా నేలె దై తేయ కల్పళాఖి 

ల ఇ 

యమరనాయక హృద్భల్లమైన మహిమ, 128 

ఆ దైత్యుం డొకనా(డు పుతు(డగు (పహ్హాదున్ నిరీక్షించి శౌ 

ర్యోదారుం డగు విశంతో వదను నాదుంన్ విమ నత్యు[గ తే 
0 అ (32) LC 

జున్ దావానలు శ్రిన్ఫసింహు మఘనరకోభంబునుం గాలమృ 

త్యొాద్య/; (గ్రహభఖెది, జూప(౧ని వా(డొందెన్ బర|బహ్మమున్. 129 

అన శుకుండు తం|డిం జూచి హిర ణ్యక శిపుండు హిరణ్యాక్ష విరోధి 

వెదుకుచు. దద్విరోధీ యగు హరి నిరిక్షించె నంటివి. అది నవిస్త 
రంబుగా నెటింగింపదె యని యడిగిన నిజభజనోపాయనుండగు 

ద్వెహాయనుం డిట్టనియె. 190 

ఎంత మధురంబొ యింతయు నెజు(గరాదు 

హరిమహిమ బహువారంబు లనుభవించి 

యును రసజ్ఞులు మతి కొత్త యనుచు మతియు 

ననుభవింవ' దలంవుదు రాదరమున. 181 

రమ్యవస్తువుల రమ్యత్యము మణీియు మజియు ననుభవింవ బుద్ధి 

వొడమించు నది రమ్యత్వము. భగవన్మహి మెతరమైన రమ్యత 

(భాంతినైన రమ్యత్వము. భగవన్మహిమ రమ్యత పామాణ్యము చేత 

నైన రమ్యత్య మగును. 182 

ఇట్టగుటాభగవన్మ హిమెతరమగు 

మహిమ యాబద్దులకు నభిమతము నిశ్చ 
లాత్మ విదులకు నీశథమాహాత్మ్యమేయ 

ఫీష్టతమ మగు జగతిలో నెంచిచూడ. 188 
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మ, 

నారదీయ వురాణము 

'పెక్కుమారులు వలుకం బడియె; నీ చేత వినంబడియె; నైనను 

మటణియు( దద్వివకాసుధ యిచట నాకు( జవికొల్పుచున్న యది; 

ఈశావిష్మృత గురుసతృవచే నైన యె వివక్షచేత నీ|వకారమున.. 

హరికథ మాకు రుచించు నయ్యావివక్ష కొజకు మణియు మజియు 

నమస్కారంబులు. 194 

తగం బ్రహ్తాద హృదీశ దేవ మహిమోదంచత్సుధాపూర్ణవా 

రి గురుజ్ఞాన తతిన్నివిష్టులగుచున్ (గీడింతు రార్యులృతూ 
థి ఖా “అ ద 

క్షగతిన్ బాహ్యకు దృష్టి దర్శన మనో|గవ్యాధులౌ వారికిన్ 

స్యగదంకార మహౌషధంబులు నృసింహస్వామి చార్మితముల్. 185 

తనర నహోబల నరసిం 

హుని మహిమార్లవము పొంగి యుండుం[బహ్హో 

దనిటిడవాద విధునుధా 

శనఘన చం|దికల నెల్పకాలము గలుగన్. 186 

తాపనీయా ద్యుపనిషద్ధితానుష్టుపు పరిస్ఫుటంబు అయి పామ్మపతి 

కోటంబులగు గుణంబు లెవ్వరికివి యతండు దక్క నెవ్యండు సాధుల 

రక్షించు నజ్ఞానతమస్తోమ దివాకరుండగు నహోబల నరసించునకుం 

_బణమిల్లి హిర ణ్యకశివు (పహ్రాదసంవాదం బెణఖింగించెద వినుము. 187 

ఎన్నిక వేద మహీధర |పాగవా 
చీ భాగమున నతి శెయమగుచు 

నతలాఖ్య లోకవర్యంతాది విపులాంత 

రంబైన తగు నహోబలంబు పరమ 

పదకల్పమై ధరాభాగ మణిచ్చటా 

కల్సమె నిర్ణిత కల్పమె (ప 

కాశితానంద సంకల్పమై శుభలీల 

నాద్యమై తనరారు నందులోన 

ఘనత. దగు హిరణ్యక శిపున కొకరాజ 

ధాని దానిపేరు దనరు రత్న 

పురియనంగ రత్నపూరిత సాలమై 

యతల రత్నమాళి యని నుతింప. 188 



తే, 

తే. 

UX 

గీ. 

గీ, 
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ఆవురి' జొప్పడు నున్న త 

గోపురములచేత నవ్యగోవుర మనంగా 

గోపురములలో లక్షీ 

నూపుర మై వెలనె బుధజను ల్కానియాజని. 139 న 

మజశీయు నప్పురంబు మెరుకోశసమానయై మేరూత్తుంగళ్చంగయె నభా 

విజిత మరువై రత్స శృంగ హేమ (పాకారకోష్టక శపణాదులచే మాయా 

బలదురానదంబె వెలయు మజియు. 140 

వాసవు జయించి నందగా వానతరులు 

బాహ్యతలముల నిల్సి తద్భయము వలన 

నవి యరణ్యానులై చుటు నాక్రపింవ 
ర్న రు 

మించి దీవించె( దన్న గరాంచలముల, 141 

వాసి కెక్కి. తివిక్రమ వానచరణ 
నఖ విన్మిస్సుత యగు మహానది తదీయ 
పరిఘయై యుండె నరిభయంకరము గాయ 
నవ్పర మహత్వ మెంచ6/ నలవి యగునెః | 42 

మథు రామలోదకములై 
నుధ లొల్కు నరోవరములు సొంపగు నచటన్ 

బుధు లెన్నంగ బహిరంత 
ర్నిధులై మానన నర స్తణీకారరుచిన్. 149 

అనిమిష బుషి దామంబులు 

ఘను6 డాతం డాక్రమించి కైకొన నాగో 

ధనములు కామగవీకులు 

జనితంబు లభీష్ట మగుచు సతతము నందున్. 144 

హెచ్చుగ నురజయ కలితా 

త్యుచై పారుచెశవో ముఖోతమ హయముల్ 

మెచ్చంగ నై రావతము 

ఖ్యోచ్చండోద్దండ హస్తియూధము లచటన్. 145 



తే. గి. 

వ. 

మద్ర కాక శిప్పు డు (బహ 
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మునందు. _వామాణ్యంబు సిశ్చయింవుచు నున్న 

వేదాంత తాత్పర్య _ వినంవాదులగు వేదాంతులలో _ నెవ్యరిచేత( 

దదర్థంబు నిరూవింపం బడియె నెంత పర్యంతము వేదాంత వాక్యము 

లకు నిదియర్థంబని సృుటంబగు; న్ఫుటంబుగ నాకెవ్వం డుపచేశించు 

నంత పర్యంతంబు సర్వేశ్యదుండన నేది నుండు. 169 

ప మద దృయంబున నేడు మారుతంబులు విన 

దినరాజు మిక్కిలి రజ. 

బావరుండు వెలుంగు బలఖేది పాలించు 

మృత్యువు ధరణివై మించి తిరుగు. 

దత ద్మజాత పెతత నున్న మచ్చకి, 

తత్పద్మజున కన్న ధరణి మెజయు 

ధాతృ వుతుండయు( దనరందె రు|దుండు 

తద్ధాతకంటె నుద|గ మహిమ 

తే. గీ, సర్శమునకును నియతి నీశంరు( డనంగ 

వేణి యొక్క_రు( డున్నా (డె వెజచియుండ 

న|వతీవ (ప్రతాప సమ్మగు డెవ్వం 

డతండె యేలిక జగముల కన్నిటికిని. 170 

ఆ. నాకు లేని శక్తి లోకవితామహు( 
డిచ్చినాండె తపము మెచ్చినాండ 

నాదిసిద్దమెన యాదర్శకాంతి వి 

న్ఫుటము సేయు చికిలి యటులుకాక 171 

చాయ 

57. చేజునందు. 
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తే. గీ. కాన నేనును స్వ పసిద్ధ కలిత సరం 

om 

తే, గీ, 

శ్రి యుక్తుండ నైన యీశం రుండ నస్మ 

చా జ్జ ఏ లోకములకు సర్యాగమములు 

సశత వహించి నిత నిన్ని యెంచ నేల ? 172 

పత్యశకేశ్యరు(డును నే 

న జరం బగు మదాజ నష్ష|భములై 
గ జః ట చా 

నిత్య ఏసంవాదొ దూ 

తాత్యంతా గహము మాను. డాత్మలయందున్. 179 

అని వారలకు నుచిత నత్కారంబులు చేసి వనిచి వివాహోత్సవాహూూత 

దైత్యసురాసుర వరులం బూజించి యిట్రనియ: 174 

పాణమి తులు మీరు బాంధవు ల్విను.డు జ 

న్మస్థితిలయము లెన్న టికి( జేయ 

విశ్యంబునకు నేన విభుండ నార్తులం గావ? 

(బాంపు శక్తుండ సిశ్వరుండ నాదు 

శాసనంబున నుండి స్వన్వరాజ్యాథికా 

రంబుల వెలయు. డారవియు శశియు 

నైన నభోవీథి నరుగంగ వెజితురే 
నంగీకరింవక యన్యు లెంత 

యనుచు, దితిక శ్యపులను భవ్యత భజించి 

యజుండు భారతియును బోలె హరుండునుమయు( 

టోలె( గల్యాణియును దాను బూర్గభోగ 

విభవముల నుండె దై తేయవిర వరుండు. 175 

ఇటు వివిధ భోగంబు లనుభవించుచు భోక్త హరియని లోనం దలం 

పుచు స్వేశ 'శేషత్వ దృష జనిత పితిం జనింపంబడుచు బాహ్యుండు 

నుంబోలె బాహ్యంబున మాయానాటక నూూతంబున నడపుచు( జార్వా 

కుండునుంబోలె దేహాత్మాభేద నూచక క్రియలు గావింపుచు( గై శికివృ త్తి 

కామినులం గూర్చి కబ్బంబు లొనర్పుచు, ““కాముకేషు నుఖాలాభి” 

యనుచు నొకానొకచోటం బల్కుచు జగంబు శూన్య శషంబని మాధ్య 

మికుండునుంబో లె నుచ్చరింపుచు, బహిర్దేశ ంబున 'స్వెష్టవస్తువులు 

చూడని యట్టుండి హృదయంబున భావించు యోగియునుంటోలె 
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సరగంబు నంతరంగంబున నే చూచుచు, బాహ్యంబున లేదని 

యాడుచు న్మృతిభావార్థ మ్మాతముచేతం _ దదిష్టోపభోగంబులు 

లేకుండుట యొఖణింగినవాండునుం బోలె శో తత్యగాదికం బెద్ది యది 

నన్నుం గూర్చినయది యని యొకానొకచో నెరవుచు, విషయంబు 

అస్థిరంబులని వర్ణింపుచు, సరగంబును క్షణిక బని సౌగతనంతోష 

కారిణియె యుదాహరింపుచు, మాక్షమాతంబునందు బలోదితంబులై న 

సామాన్యతోదృష్టవాదంబులచేత( గాణాదుండునుం బోలె నొక్కచో. 

దణచు చేద విరుద్ధంబులు (వసంగింవుచు, నాక్షపాదుండునుం బోలె 

చేద నంటి తాగమావృత్తిచే. దత్తాత్సర్యబహి ర్ఫూతంబగు దానిం 

దర్క_ంబున నొకానొకచో వాదింపుచు, భోజనకర్మంబులకు స్థావరాత్మ 

హింస యంగీకరించియు, నాజ్ఞా సిద్ద కాతహింన జెనుండుబోలె 

దూషింపుచు నేతంబులు మూసుకొని హరిందలంచి బాహ్యార్ధ 

విముఖుండగు నొక్క_చో( దన యనన్యాధీన భావం బతివాదంబున 

నుతింపుచు నాకు నీశుండు లేండని సాంఖ్యవాది యగు కపిలుండునుం 

టోలె ఛాషింపుచు వేదాచార విరుద్రంబు లేని యను షైయంబులని 

సామసాచారంబున ౭ వుండునుం బోలె నొకానొకచోట వంచింపుచు( 

గర్మంబులకు( బురుషాకారంబు శ్రాఘ్యంబని దేవతలకు( (బాధాన్యంబని 

జై మినియుంబోలె నుపన్యసింపుచు నిట్టు వర్తింప( దత్తన్మతస్థులు 

స్వన్వమతస్థుండని తలంచిరి; బాహ్యంబున దై త్ఫు( డంతరంగంబునం 

బరమ వైష్టవుండై వర్తించు నమ్మాయావి వలన, 176 

_పసహ్హాదుని జననము 

ఆతని దేవేరి యాత్మజు నొక్కని, 

గనియె నాతండు (ప్మాక్కతు ముఖముల 

శమదమాదుల మించి జనియించి ఘనమైన 

హరిభ కి యితర జన్మాంతరమున 

నతిరోహితంబుగా నాత్మపూర్వోత్త రా 

ఘౌమం బణంగించి య|వధ్భష్య 

లబ్ధలేజమున( (బార బ్ధకర్మము ల 

త్యద్భుత విద్యచే ననుభవించి 
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తే.గీ. 

ఆ.వె, 
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వాది దు సర్య. విషభూజ వనదవాగ్ని 

యిన దృషితమ సృహ సాంకు(డై ను 
ఏ. గు y క్ల 

దషిమతవాది చం।దు(డె దికూ_లం |బ 
అట థి ల UU a 

కరమున హర్ష మొనరించి ఘనత మెజయ. 177 

ఆత్మలో నెంచి తండి (్రహ్రాదనామ 

మతని కొనరించె దితియు( గశ్య పుండు వచ్చి 

హపౌతునకు జాతకర్మాది భావుకములు 

సమ్మ తంబున( గావించి చనినయంత. 176 

మోదమున రత్న వురి( E 

హాదోదయమాత కృత మహా విభవమునన్ 

శ్రీదయితున కసరాజిత 

యై దీవించెన్ జగంబు లద్భుతమందన్, 179 

ర 

త్పరనత్చాభవపూర్ణభోగమున నా _పహ్హాదు. డుతృన్ను (డై 

హరి భకాగణియె బుధు లోగడ భూర్యుధ్యాత్మ విద్యాధురం 

ధరు(డ యుండియు. (బాకృతాత్ముండువలెం దానుండుగంభీరతన్. 180 

<a న్ అల్ల జూ, జబ్ టో 
పరిపూర్ణాద్భుత విశ్వరూప విమల _బహ్మైకతత్తార్థ త 

పుట్టు మొదల బలుక( బూని (శ్ర హరి దివ 

నామముల సనాతన (పసిద్ధ 

ముత మోత్తమ మగు నోంకార మని జిహ్వ 

బలుక( దొడ(గె దైత్యవతి నుతుండు. 181 

న 
ల 

ఓం తతృతదములను దచూతు నిర్రేశంబులు పర|బహ్మంబునకుం గల 

వవి సరంజన మంగళ పేదంబులగు వానిలో నాద్యంబగు నోంకారం 

బాయోంకారంబు |తిపద వాక ర్ణింటు; న్యాస విద్శా (పకాశంబు, 

నందు నకారణంబు చతుర్ధ్యంతం బగు, |పథమపదంబు రక్షకాయ 

. యను వదంబునకు( బర్యాయంబు, దానికి నుకారం బవధారంబు, 

మకారంబు జీవవాచకంబై న (వథమాంత పదంబు అవరక్షసే యను 

ధాతువున డపత్యయ నిమిత్త కటి లోపంబైన నుజత్పత్తియైెన 

చ తుర్ధ్యంతంబా యను పదంబు నిచ్చె; సుబ్దోవమైన సమాసమందు 

గుణంబైన ఓ యని యుండి హల్మాతమకారములో సంహితయైన 

N-28x IP 
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బించువుగానో మనువాక్యము (జతి దృష్టి కనీనిక యగు మకారార్థంబు 

పంచవింశఛమ సీళశ్వరాత్రైక ధబల ౦బకారార్థంబున ననెకొసి యన్యంబు 

చ 
| uP ఏ అదని యుకారార్థంబు [శుతి సమ్మతంబు |బహ్మంబునకె యను 

థి (౮ 
YE 

నువనిష తృవణంబునకు నెతదర్థం బనుట నిశ్చయించి న్యాసంబు 

వలన వినియోగంబు చేసి న్వరక్షక పర్మబహ్మ నామ మోమ్మని 

న్మరింపుచు నొకానొకప్పుడు హంసహంన యని సంభోధింపుచు హంన 

రూపమును స్వహృత్సద్మచందంబుల ననుచరింపుచు నర్ధవెదిగావున 

నాదినుకారంబును మధ్యంబున మకారంబు నాకారం బంతంబునంజేయక 

దేలికె; నకతంబులగస చతుర్వింశతి తత, ఇంబులకు విలక్షణుండై 

వంచవింశకుండు సోహం సోహం బగు నంతర మనువు నుచ్చా న 

నిశా షన భవంబై న దాని హంసంబై (క్రీశ పాదాబ్దెక్యభో గ్యుండై న 

తనకు వాచకంబుగ నెజీంగి జీవించి హంస|వపణవ మంతంబులచెత 

రగ 0 Ea CC 
అ 
ల 

౨౦ 
గోంబుల నహర్నిశంబును సర్వేశ్వర రూపంబులు న్వభా 

వంబున భానింపుచు నొకానొక ప్పుడు (బహ్మానుభ వామృతవర్షంబున 

నవ్వుచు నొకానొకప్పుడు బద్దుల( జూచి యార్లచిత్తు(డై దుఃఖింపుచు 

నట్టు (పారబ్ద పుణ్య పొపరానులు క్షయింవం జేయుచు నుఖదుఃథాను 

భవంబుల గాలష్నేపంబు గావింపుచు నిరంతర స్వాంతనసరో హంనం 

బగు హరి భజింవుచు నొక్కనాండు. 182 

తనయునకు ముద్దుగులె_డు 

తనయునికి శుభంబుగా(గ( దలిదండులు హృ 

ద్యనజముల నుల్హసిల్లుచు 

దినదినమును వింత వింత దీవించు తలటిన్. 189 

బాలక తతితోడను జం 

బాలక లానీలదేలి పరితన్సుటలం 

బాలక కేళికమె నా 

బాలక మణి విష్ణుభ క్రివరు(డై నిల్చెన్. 184 

దాదు లిడు వస్తువు సనం 

దాదులు మెచ్చంగ నత(డుదారోదంచ 

న్మోదమున న్వన్వతను.2ై 

యాదేవున కర్పితముగ నాత్మ నొనర్చెన్. 185 
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జనులు స్వోద్దెశ విహితోవచారములు వీ 

యంబుతో( జేయ సంమూర్తి యగుచు స్వాంత 

రాత్మ నిలిచిన హరికి సమర్పితముగ 

నర్భకుం డాత(డు దలంచె నతి నియతిని, 186 

అప్పు డుళ్చాంసముఖ్య కర్మాంతరంబు 

లిన్నియు నిజాంతరాత్మ "సేయింప నెండు 

'సెయుచున్నా (డ నని జానసిది చెపి 
ం ఇ ౦ 

కలిత సత-ర్మ తా శక్తిం గాంచి మించె. 187 

వాసిగా మృద్భ్బలీవర్షంబుల నొనర్చి 
నో 

కృతిమ తంతినాకిర్ణదామ 

ముల దిప్పు హరి విశ్వమును [దిప్పు నీకియ 
నని తలంచుచు గృహసా శమన్లు 

థి థి 

కర్మముల్ పూని తత్క_ల్పితాన్నాదికం 

బుల కల్పి తేశ గర వూజం జేసి 

యర్సితంబులు చేయునత(డు కల్పంబులు 

దెలిసి తేజము గల్గు దివ్యభవన 

ములు |వకల్పించి కల్పిత బుధుల నెదురు 

కొని (పణామంబు లిడి మది గోర్కులానంగు 

నంత(దద్భు క్ర 'శేషంబు లారగించు 

భగవదనుకూల సద్భక్తి. బదిడ్లవించు. 188 

మజియు' గృ్మతిమ మమఘంబులు గాపించి భగవదర్చితంబులు 

సేయుచు నుత్సవంబున. 189 

_పహ్హాదుని విద్యాభ్యాసము 

అనుపమలీిల నిట్టు తిరుగాడెడు నా ఘనయోగి మౌళికిన్ 

జనియ సమాచతుష్క్టము నిశాచరు(డై దవయేండు చొచ్చినన్ 

దనయుని జూచి సృ్రత్కియలసంఖ్యములై తగంజేసి సంతనం 

టొనర (గ నక్షరాభ్యసన యోగ్యత గాంచి నభాంతరంబునన్, 190 
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చండామార్కూల శుకపు తున మహోశా స్త్రజ్జులం (కొజ్జులన్ 

పాండిత్య పతిభా విజృంభితుల సం పార్గించి విదావహో 
థ్ ఫ్రీ 

ద్దండ శ్రీ విలసిల్ల నాతనయు( బంతంబొవ్స నిశెంచు( డీ 

తండుత్క్బృమ్టుండు శిమ్యండైనం దగు నుద్యత్కీ_ర్తి మీ కెప్పుడున్, 191 

అని యొప్పగించిన గురుగ్భహంబున కేగి కతివయదినంబులకు 

సక లవిద్యలు నభ్యసించి మీకు గురు దక్షిణ యిప్పించెద నని 

తోడ్కొని తండిచే ననెక గురువస్తువు లిప్పించి గురులుం డాను 

జనకుని యాజను నుచితాననంబుల( గూర్చున్న యెడ నత; ర్మంబు వః | ధా 

లలో నెయ్యది యోగ్యంబు ? ప్ర విద్య (గాహ్యంబు * ఎఆింగింపు 

మనిన నంజలిచెసి పహ్హాదుండు. 192 

శ్రీ నిరతంబుగా నవధరింపుము దేవ: మహాత్మ: సీమవా 

స్థానమునందు వాదు లురుసార వచోగుణ దోషవేదులు 

న్నూనత నున్నవారు మహిమోన్నతి న్వస్వమతంబెకాని య 

వైన [గహింప( జాలరు తదన్యమతంబులు గర్వితాత్ములై. 199 
లి 

ఇట్లన్న నేమి ? వీరల నులంఘించి వైదిక కర్మంబును సద్విద్యయు 
న్యం, రా ధ్ 

విన్న వించెద. 194 

ఏది బంధకంబు గాదిది సత్కర్మ 

మరయ మోక్షమునకు నయ్యెనెద్ది 

యది సువిద్య దుఃఖ మన్యకర్మము శిల్ప 

మన్య విద్య నిశ్చయముగ వినుము. 195 

అనిన (దండి యిట్టనియ. 196 

తనరన్ బంధ మనంగ నెద్దియగు( దద్భంధంబు( గల్సింవ సా 

ధన మెకర్మ మసాధనం బన(గ వార్శన్మించు నెకర్మ మిం 

పున మోక్షంబున నెద్ది విద్య యన(గా నౌనెద్ది యూరెంటికిన్ 

ఘన మై మించిన సాధ్యసాధనత నాంగా నెద్ది చర్చింవ(గన్. 197 

అని దెతేయుం డడిగిన( బహాదుం డిట్లనియె నాత్మ యనంగ 
మెటా శ (ఆp) థొ 

స్వాభావికానంద చిచ్చక్తి యగునది యేజ (2) యన; దిగుణాంచితయె 
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యనాద్యయ దురిికార యెన యది జవబుద్ది వి క్రియాహేతువై న 

|తిగుణానాద్యనాత్మ యొక్క సంబంధ మెద్ది యది రజస్త మోగుణో 

ది కసాధనయైన కర్మ బంధనము వేదవిపి ాతంబులు. సేయక 

యుండుట, వెదనిషిద్ధంబులు "సేయుట ఈశ్వరాజ్ఞా బ్రంఘనంబు. 

తదాత్మకంబై న కర్మంబు తమోగుణ రజోగుణ | వసవకార ణము; 

[(శుతిస్మృ ఎతిచ నోదితమై సదనుష్టిత మై ఫలసంగత్యాగ వూర్వుకమై మెన కర్మ 

మబంధక మది యేమియన నచ్యుతాం[ఘనద్భకికి( జేరువనే 

యుపకార మై వపయాజాదిక మాగ్నయాదికంబునకుం బలె మల|పత్షాళ 

నంబు వలన మణికి జ్యోత్స్న ౫ యే [పకారంబునం జేయంబడదు 

కలిగియున్న యదియె యభివ్యక్ష మౌట యెటువలె నినాయావిర్భా 

వము వేనియది వు పుట్టదు. హేయగణ ధ్వంసంబువలన నవబోధాది 

గుణములు (వేకాశించు( గాని నడుమన్ జనింవ దని యాత్మకు 

నిత్యత్వంబుల బేవేశం ౧ర తతాంధి మూలంబునై [శుతిచోదితంబు అగు 

కర్మ ంబులచేతనుం "హూడిన యీకానన్మృతి ఏద్య యని వినంబడిన 

యది; ఈ ఏద్య బుధులకు విష్ణుం డుపొ స్యుండని చెప్పుచు; న్న యదియై 

సేవింపం దగిన యీ శ్యరుని వ్యత పియకాంతయుం బోలె (బకాశిం 

పంజెయు భక్తిరూప యగు నీ విద్యచేత( జూపంబడి హర తన 

దానునికి బంధంబు మాన్ని సంతోషం బందించు నా యీశ్యరుండు 

హేయ [వత్యానికాసంఖ్య య కల్యాణ గుణసాగరంబును, శ్రీ భూ స్శా 

దీయవతియు( జిద చిద్యిశ్యనాయకుండును నగు నీశ్వరునికి నే తచ్చి 

దూవంబగు వవంచంబు నస్వశరీరం బని యుపనిషన్మతము నని 

యతంబైన నతండు సర్వ చిదచిద్వుస్తు వ్యా ప్రత్యముచెత( (బపంచంబు 

దానయె యుండునని వెదాంతంబు లాయన వైభవంబు టోధించు 

చున్నయవి; ఇందు గొందజు (గహావిష్టులుం బల నిశానిష్టచెతను 

లెంత పర్యంతంబు తదాదేశము లంత పర్యంతంబె; ఈశు లన్య 

(పకా కారంబున సీశులు గారని తా నడిగిన వళ్నంబులకు ను త్రరంబులు 

'సెప్పిన నాత్మజ సూక్తి భాను పభాస్సుటాలో కిత త త్త్యమార్గుండై 

యంతరంగంబున హర్షించి తద్దంభదై త్యుండు బహిరంగంబున 

ననుర సం[గహంబున కా్మాగహించె నప్పుడు. 198 

కోపాటోవ విజృంభమాన కుటిలోదూర్లన్ఫుట భూకుటీ 
వెప్మోగ (పళశయానలాద్భుత శిఖా కీర్ణంబులై నెతముల్ 

= ద్రీవింపన్ దశనాంచలోత్కట కిటోదీర్ణారవోద్భిన్న సా 

- తోపారాతి మనస్సు_(డై దితి కులాఢ్యుం డంతలో నిట్టనున్. 190 



oa 

డై 

తే. గీ. 

ఆం LUV ద్ర V7 Le యై 

గురునుతు లని మిము నమ్మితి 

వదరుసంబులు వల్క- నేర్పి బాలుని సురల్ 

అప్సు డా గురుసుతు లసురెందు. డల్ల న 

రాననంబులు డిగి యరధివ తెలిసి 
లె Nn 

సలుకుము వేభు(డ వు (ప్రభు, డెట్టు నాడిన 

నంద మొనని యిటు అంటి వెమొ. 

సి తనూభవునకు నేండు వె దిర మతి 

వ 
గాచి ఇవ వ్ జొ, వ లో 
కించ మా జన్మ సిద్ద ము [గ 

గ 

హా వెళ బంధ మో యనభూత్మ! యెటువంటి 

నాడుచుండ నవై దికులందు వైది 
క, గహంబు (ప్రఎశించికాది యిట్ట 

నెదుట( బలికింపు చున్నది యిట్టి సీస 

భానదులతో విమర్శింపుమా నురారిః 

ఓఒనర వశ్వానపా తమై యున్న భార్గ 

వాన్యయంబున, బుట్టి నీ కభిమతంబు 

గాని మత ముపదేశింపం గలమె యంత 

రంగ బహిరంగముల దానవాధినాథ! 

అని, 

సమ్మతింవుము గురుహిత సత్యశౌచ 

నియమము నిరర్ధమౌ నింక నేంటినుండి 

కాన మదినమ్మి సుతుని వికారమూల 

మరసికొను మింకనేని దై త్యాధినాథ : 

క్ష ముల ఆ 
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440 

తే. గీ. 

౭ క! 

తే. గీ, 

నారదీయ పురాణము 

గురు లానతి యియ్యని యౌ 

వరవై దిక విద్యయట్ట (పావించెను వ 

త్స! రహి వహింపుచు బుధజను 

లరయంగ నిట్లాడ యెట్టు లభిమత మయ్యెన్. 

బాహ్యవాదాభిమానులై బహుసుథీరు 

లాగమాంత మంతం బన్న నద్భుత ముగ 

నింద సేయుదు రది యెట్లు సీకు భోగ్య 

మయ్యె వారలకంటె జ్ఞానాధికుండ వె ? 

కడను బృహస్పతి ముఖ్యులు 

జడులే వేదాంత మనిన నహియింపరు చొ 

ప్పడ(దద్దోషము లెజింగిరి 

విడిచిరి నీవా మతంబు వెలయించెదవే ? 

అనిన( (బహ్హాదుం డిటనియె. 
ద్ ద 

దై త్యేర్యద! నమ్ము మద్యచనంబు [పాగ్భవ 

గురుదత్త మై నిరంకుశత మజయ 

సీమతి గురువ్వుతు లెజు(గ రింతయు [శుతి 

(ప్రామాణ్య విశ్వాన పరత వైది 

కాచారరుచియు వేదాంత వేద్యుండైన 

హరియందు భక్తి యనల్పతపము 

నందు! గల్లక తా ననాదినిథ సంత 

తానందశాఖియె జ్ఞానపుష్ప 

మై యమృతరస మై భవ్యమైన వేద 

కల్పకము సులభమె దుష్టకల్మషాను 

ర (పకృతులకు నెల్ల సారంబు దెలువ 

నాత్మ చర్చింపుమా దానవ్శాగగణ్య | 

[శుతిపాతకర మని మతి యా 

దృతి( బలి_రి సభలయందు దేవ పకృతుల్ 

[శుతి యహితం బని పలి_రి 

యతి నీచులు లోకవిశుతు లసుర పకృతుల్. 
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క్ 

తే. గీ, 

తే. గీ. 

నారదీయ పురాణము 

సత్త వధానమతులు ను 

ధీత్యంబున నెంచిచూడ దేవపకృతుల్ 
సాత్వికు లసుర పకృతు ల 

సాత్వికులు రజన, మోవినంకిర్లమతుల్ . 
ఏట! 

జో్యోత్సృ యందు. జకోరముల్ సొంవుగాంచు, 

గలుగు నాత్మ నులూక మాగమము లట్ర 

సీని వెవపరృతికిని వేడ్కతోడ( 

మడిలుకొను కోధ మాసుర పకృతి కెల్ల. 
లొ 

ఖలుల కిటులైన దిక్కున 

వెలసినకృతి కల్పలతిక విడువందగునె సా 

దులు మలి యాత్మ పకృతిని 

ఫలము గొనుట కాశయించి |; బతుకం దగోదొ? 
లా టం 

తెలివిగల యా గురుపభు 

తులు జడులే సది-రోధి దుర్మత భంగం 

బులకై మోసము "సయం 

దల(చినపక్ష్షంబు లవియ తత్సరములగున్. 

ఆదివెదోక. ధర్మాచరణైకసం 

(పాప్తతేజన్కులే యంతనుండి 

దేవాది బాధ లుద్దెశించి యత్నంబు 

గావింతు రెవ్వరు గర్వశ క్తి 

నటువంటి సౌదర్శనాధివతి (తిపు 
'రేశాది దుర్మతుల్ హెచ్చియున్న 

తత్తే జ మడ (గింవ ధరణిపై మోహనా 

గమములు కల్పింప(గడ6గి రప్పు 

డమరగురు బుద్ద కణభుగర్హజ్జి నేంద 
గౌతమాదులు సాధులోక ద్విష దృ 

మంబు గావింప దాహ్యశాస్త్రంబు లెల్ల 

మేరమీఅ(గ( గొన్ని నిర్మించి రంత. 
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తే.గీ. 

నారదెయపురాణము 

పరమనియకి'( (బాగ్భవములు 

గురులవలన వింటి. గథలు గుణగా విద 

త్పుముషులు _శయోర్డు అగుచు( 

జీ 

దిరిగిరి తన్మోహశా స్త్ర ధిక్కారములన్. 

[త 

నారాయణు( డుండలగా మతే 

వేజొకని వరుం డటంచు వివరించు దుఠరా 

చారులు పాషండులు ని 

నాడన్ & శరఘుటంబు డగటీయు నె రాళశ్గంబు గొన్న 
౧ పా త్రి 

పరుల. దపింపం జేయం 

బరధన విచ్చాకులాది భానురతేజ 

ను రణంబు లెను కొనువా( 

డరయన్ శఠు. డన(గ మించె నతినిచమతిన్. 

వేదానుకూల నన్యా 

యాది (ప్రతికూల దుర్భ్ణయంబులచ( జూ 

హోదితదుక్మాస్త్రముల 

||) 

త్యాదరమున వెను విమతుల హైతుకు అరయన్. 

ఘన దైవ పౌరుషాగత 

ధన మంతయు నా|శితజనతతి వీడొని తా 

ననుభవమునకుం గొనుపా 

వని కృష్ణుడు జగతిలోన బకవృత్తి యగున్. 

2165 

219 

221 

222 

229 



తే.గీ. 

tx 

౭ 

నారిదీయపురాణము 

ఇటులనె ఘనులము నిష్తతమంబు లౌ 
తు 

బాభాంయుతంబులు బహువిధముల( 
(a 

దెలియ నవన్యాయములక మూలంబులు 

గానా కెటుంగ యోగములు గావు; 

వాంటధు అంధులు గూడి బహుసహ సములైన 

రువు గానక యున్న . అటి గలుగు 

ద్భాత్తులగు నవై ఏరు అవివేయులం,గా నే 

మాత్రి తింతున్ఫ నయా 

దాతోకులచేత సమ్మతార్థము గాగన్. 

అని |వతిజ్ఞ చేసి యావైదిక్నాగణి 

తం|డి యెదుట నిలిచె ధన్యవీఠి 

నభయ దాన పంజరాకృతి యగు శౌరి 

నాత్మయందు నిలునతిశయమున. 

అంత నదెత్తేయ. డాత్మజు (పతి నన 
(a) 

జ 

గురు నుగత కాణాద గిరిశార్డ దక్షపా 

ద విరించి కవిలశా ప్రజ వాది 
షా 

పరుల నందజ( బిల్సి వాదింపు( డితనితో 

భవదీయ వరశా స్త్ర పర్వుతంబు 

క్రిత ( డాత్మనునయేం[ద హేతిచేం జూర్గ ంబు 

గావింపం దల(చె మీఘనత మెజసి 

రా 

తము "సేయం దలంచి యుదగబుద్ధి 
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444 నారదీయ పురాణము 

తే. గీ. తర్క కర్కశ వాక్కళోదర్శ్ల మహిమ' 

బూని గెలిచితిరెని ననూన శ కి 

మిమ్ము మన్నింతు వెలయింతు మేదినిత 

లమున మీమతముననె హృద్యముగ నడుతు. 

ఆశ్వానాంతము 

బరా పేడ విరాజమాన! కమలా పాణేశ! నిత్యన్తువ 
బా 

దొదీ వక కిరీట జుషవిలన తతీత భకావ? 
బి టై ర్లు వో వా) 

గోరాభంజన: లోకరంజన: శుభాకారొత మాచార వూ 
యా po, | 

జార సో।త పవి తరాజదనుకంపా పాత! చిన్మాాతకా! 
రో ద ఓ 

శరణాగత భరణాదర 

హరితాంబర శంబరాంతకాయుత తేజా! 

మురనూదన: పురభేదన 

వరసాధన వర్ణరూప ధారణచతురా। 

మాలిని: విదితదురవలేపా! వీతదోషాదిరూపా! 

విదితనదనులాపా। విశంధర్మానురూసా! 

కధమన శుభరూపా। క లితానేక రూపాః: 

కధఘన రదురాపా। కల్యచూడాకలాపా! 

ఇది శ్రీమత్క_ంజర్హ కొండమాచార్య 

పాదారవింద మిశిందాయమాన చెన్నయామాత్య వు[త 

కశ్యపగో[త పవిత శ్రీమదల్లాడు నరసింహ (పణీతంబైన 

నారదీయపురాణంబు నందు నవ మాశాంనము 

సంపూర్ణము 

ఏవి / 
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(VU నారదీయపురాణము 

అష్టమాశ్వాసము 

శ్రి మాన్య శొంటవత 

న్యా మానస రాజహంస! హంసోత్తంసా 

రామవసంత గుణ్మాశయ! 

సోమాన్వయవర విభూష! శోభనవెషా।; 1 

ఆవధరింపుము. సనూతుండు శౌనకాదులకు హరికథా సుధా[పవా 

హంబు వెల్రివిరియ నిట్టనియె ననిన వారలు నిజశాస్త్ర ధౌరంధర్య 

పాగల్భ్యంబున వచ్చి నిలిచిన యప్పుడు. 2) 

పూర్ణ (బహ్మానందో 

దీర్ల “ వరంజ్యోతి రిద్ధ తేజో మహిమా 

కర్ణ సభాకార శ్రీ 

నిర్దిద స్పూర్తినుతు(డు నిలిచెన్ నభలోన్. లి 

నిలిచి రీ 

పాషండ మతగరం వరంతంబుల మీద 

దంభోశియె మహోద్ధతి వహించి 

చార్వాకమత మహా సాగరావళి మీంద 

నౌరాగనలస్ఫూ ర్తి నాక మించి 

బౌద్ద దంతావళోద్భట ఘటార్భటి మంద 

సింహరా జంబు (పసిర్ధి నెదిరి 

జైన మహారణ్య సంఘాతముల మీంద 

నతుల దావానలంబై సరించి 

కపి లాక్షపాద కాణాద వైరించ 

మతఘనాంధతమస మండలార్క్ల 

మండల (పకాండ ఖండ నోద్ర్దండత 

నట జయించె నా *కయాధ నుతు(డు. 5 

* సిరణ్యక శీపుని భార్య. 



తే. గీ. 

క్, 

(Ve 

నారిడియ పురాణము 

ఆది యెట్టంటెని వానుదెవపరంబై జపంబు జవియించి మున్నర్భ 

కుండై న (ధువుండు (ధువస్థానంబున బ్రహ్మాది దివిజులకంచి మీదట 

నుండె నది యజింగించెద వినుము. 8 

(ఛువుని చరితము 

భవ్యవై. భవు( డుతానవాదు( డన(గ 

నా ప్రబంధుండు మనకు గుణాధికుండు 

సాధురక్ష్షణచణ శక్తి చ కధరు(డు 

దుష్టశిక్షణ చణశ క్రి ధూర్హ టియును. 9 

ధువు(డు తనకుం దనూభమవు( 

డవుట మహాధన్యు( డయ్యె నారాజున్ వై 

ష్షవ బంధుత?ంబు మహీ 

(ధువ పూర్వతపః ఫలంబు దొరకక యగునే. 10 

ధర్మాత్ము(.డైన యుతానపాదున కత్రి 

సీతి శీలునకు సునీతి యన(గ 

సురుచి యనంగ. దెజోరానులై న థా 

ర్యలు గలరిరువు రుదారమతులు 

వారిలో నురుచిపై వర్తిల్దు మోహంబు 

రాజ చందునకు సర్వజ్ఞ నిధికి 

నవియమై యున్న యానుసీతికి |ధువు( 

డను విష్ణుభక్తి నిష్టాధికుండు 



ఆ.వె. 

లకి 

ల 

నే 

ఆ.టెం 

య్య 

(a) 

(ఘవు(డు 5 రవచ్చి ఏపను(డై ను. 

ఎం fn లో WV. జో టీ = 
0౦|డీ త నిలటలు6ట గాయుదు గులుకి0గ। / 

హి 

ఉతానపాచుండు సురుచికి నోడి యువేష్షించిన. 

పత్రి జాగ దెలిసి నురుచియు 

[౧౦౮ యగుచు నా[ధుపు( గని సి 

చ ససుస్ప సిక దగునా 

Wa) 

చతు, 

తతమగు నుట్చైర్మనోరథంటో వత్సా! 
6...... & గు 

ని కది (ప్రియే యుండిన 
భ (nn 

నా కడువున( “బుట్టి యతిమనంబగు తవమీ 

లోకములు మెచ్చు వేసిన 

శేతూరుంగాక చింత చేసిన గలదే. 

ree (1 
అత మోగంతంము సీకు; గలినను నండయ్యో సవత్నీ తనూ 

ఉత దూషుతంము నొందినాండ వతులై శంర్యంబుచే రాజు నీ 
9 ud 

తరుంగా నిను;ంజూచె; వితు అధిరశాయుంబులె నన్ నిరా 
వహ య ల యా 

తముల్ గావె ఘనోషరస్థలుల నాకిర్ణంబుగా( జల్లినన్. 

ఈ రాజాంకమునకు నుకు 

మారుండు శూరుండు గా కుమారుడు దగు; వీ. 

డేరాజగు నీధరణీ 

భారమునకు; నీకు నింక (బా తత గలదే? 
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ll 

12 

19 

14 

16 

అనిన రాజు నట్టనే సమ్మ తించిన సామర్ష దుఃఖా[శుధారోరస్కు_ండై 

మాతృగ్భహంబునకు నే(గి తల్లి యడిగిన, నురుచి దుర్వచనంబులు 

విన్నవించిన, వ్యథనొంది నునీతి మెల్లన నిట్టనియె, 
య య 

అన్న: దుఃఖమేల యా నురుచి యథార్థ 

ఇ అష ఇ " గ మైన యట్టపల్కెై; నల్బభాగ్య 

నామురారి గోలం నటాట కాత్మావ 
ధం ధా 

రాధమది నహింప నర్హమనఘ : 

1. బుటిగం బుటి. ళ్ 
ఠఉు ఠి 

17 

16 
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కావున నావదలు వావించిన థైరకంబు వదలక యనుభవింప 

వలయు; రాజు తండి; సురుచి తల్లి; ఏరిపై నలుగుదురే ? సురుచి 

తవంబుచెేసి పార్యతి రుదునకుం బలె మీ తం, డికిం దియకాంతయె 

నది. పెద్దల యెడ వైచ్యంబు చేసిన నది నీకు ననాయుషృ_రంబు. 

మ త్తనూజుండవైన కతన రాజోత్సంగంబు గోరం దగునే? వారి 

కంటె నాధిక్యంబు గోరెదవేని హరిం బూజింపు; మతని యన్నుగ 
హంబున (బ్రహ్మాదుల కై శ్వర్యంబు గలిగినయది; యన విని 

హర్షించి తల్లి కెట్టసియె. 19 

అంబ ! కృతార్గుండనై తీ నే సకలకా 

మ్మపదుండై న యామధు విరోధి 

గలిగె నా నానకలలోకస్వామి. కాయక 

కొలిచి సర్యామరస్థల వ వదోవ 

రి స్థానటిథి వ ర్తించెద; నమ్మహే 

నాయకాంక తలము నాకు€ దగదు 

మద్భాత కే కాని; మౌనివర నమున 

క బ్బజాదుల క లభ్యమగు నట్టి 

పదము( గోరెద,; జూడు మద్భాగ్యమహిమ; 

సి తనూజుండనై తి మహీతలమున 

నాకలోకంబు నందును నన్ను నెంచ 

నధివసించెద నుచైైః పదాంతరమున. లగ 

అని పల్కి వెడలి వురోవవనంబున సప్త రులం గాంచి వారిం 

గాంచుటయే భగవదనుగహంబుగా( దలచు" కొని యా యవమా 

నంటు వారికి విన్నవించి “హిరణ్య గర్భ పురుష (పధానావ్యక్త 

రూవిణే, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ శుద్ద జ్జాన స్వరూపిణి” 

యగు సీ మంతంబు వార లుపదేశించిన యమునాతీరోమధు వనంబున 

జవించుచు సిశ్వరుండు సాక్షాత్కారంబున హృదయన్థుండై కానుపించ 

దేవత లనేక విఘ్నంబు లొనర్చినం దరించి బాహ్యంబున సక లాత్మ 

భూతుండె యై దేశకాలాద్యుపాధి రహితుండై. ఘనచిత్సకాశుండై 

నిలిచిన యవ్పరమపురుషనిం గని తర్ద వర్షవాత మహోష్మభవశరీర 

దుఃఖంబులు మజచి ధ్యానంబు( గావించిన యప్పుడు గరుడవాహనా 

రూఢుండై నిలిచి. 21 

నవి నీకు నాయుష్కురంబుు 
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హరి మెఅసె రత్నమౌళ్యు 

తరుండై నూతన ిఘనాంబుద స్పూర్తులతో 

స్సుర దుదయాచల *మత్సర 

నిరతిన్ దాలర్కు_తోడి నీలా దియనన్, | ఐల 

అతని యాననము సమంచిత కుండల 

దయ విభాసి యగుచు( దనరె నికట 

విలసదువితకాంతి వెలయు బాలారుణ 

ద్యయ సుపార్శం నవ్యవనజ మన(గ. 2లి 

తగ గొసుభమణి వీందిత 

మగు జగము వహించి నిలుచు నచ్యుత రూవం 

బగణీయ విశ్వరూపా 

ధిగతంబై. నిలిచినట్ట తేజము నందెన్. 94 

చితతర రత్నభూషా 

పాతములై శొరిదివ్య బాహువులు నిజ 

స్తో తహిత 5ఫలదన వవు 

ష్పాతత్య సుర దుశాఖలైె దీవించెన్. లర 

డ్రి మంతములై తత్పద 

తామరసము లమరె నఖరధామముతో ను 

ద్దామజ్ఞాన సుకృత కీ 

ర్యామాద శ్రీలు నతుల కర్పించుగతిన్ . 28 

ఈ రీతి విజృంభించిన నయ్యీశ్వరుండు (ధువునిం గాంచి దంతాంశు 

సంజ్ఞామృత (పవాహంబుచే గాత్ర రెణువుం దొలంగింపుచు వరంబు( 

గొనుము. మద్ద్యానాం చితేందియ ని గహంబున; కదుష్క_రమనో 

నిరోధంబునం "జేసిన తపంబునకు మెచ్చితి. వాయు నిరోధంబుచేసి 

నా యందు(జిత్తంబు నిలివినవాని మదాజ్ఞ చ సుదర్శనంబు రక్షించు. 

సాధుబుద్ధి యగు నీవంటి [పపన్నుండు మన్మాయ జయించి [బ్రహ్మ 

పరాయణుం డయ్యెనేని వానికి వరంబు లిచ్చు బుద్ధి నన్ను, ద్యర సేయు 

చుండు నని యానతి యిచ్చిన నచింత్యమానంబై మూర్తంబై ముందర 

N-29 

ఘనాధున, 4,  వరమత్సరము" బాలార్క, 

ఫల గసపుషప్పూ తత్వ, 6, దుమ్య-ర్మ, 
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నున్న చతుర్భుజ [బహ్మంబు( గాంచి యేమి సేయుదు నెట్టువినుతింతు 
నెట్టు చేవింతు నని యూరకయుండి హర్షాభుపూర్ణుండై “స్వామీ: 

(పనన్నుండవు గ మ్యని యతి పయాసంబునం బలుకుచుండి దండ 

[ప్రమాణం బాచరించి వణంకుళు. బులకించి యున్న యతని, గర ంబుల 

నెత్తిన( దత్సంస్సర్శ హర్షోవచయంబున స్తవశ క్షి గొంత మెజయ 

మూరి. "మద్యాగ్ జ్ఞాన నిభంబై న శంఖంబున నమృత బిందువు 

దొలంక ముఖమార్జ నంబు గావించిన మున్ను విమలంబై న చిత్తంబున 

దిభువన గురు శంఖ చక న స్పర్శజ। న్వజాన భానుండు స్వురింప నిట్టసి 
Bre 

వినుటించె. 27 

ర్జ గదా క గహణ భుజా|గ (ప్రభావ 
౧ 

జయ జయ నిజదాన జనయోగ్య బహు కామ 

భువన తయమయ సంపూర్ణ విభవ 

సర్య శరణ్య శాశ్వత వరేణ్య 

జయ జయ దైత్యభంజన ఘన (పకృతి వూ 

రుష కాల సంయుక్త రూవ నాథ 

కలిత శుభమూ ర్తి యెంచ నొక్క_రు(డ వీవె. బిర 

ఇదిగాన నీ తత్స పంటు నెవ్వ రెజుంగుదురో స్వామీ ః యవికృత 

నిజ రూపుండ వగుట సిక వివిధ భావము మాయచే విరుద్ధంబు 

గాదు. దినకర కరజాల ౩మూషర స్థాన సంగంబున నవికృత మేనియు 

నిజరూప  వికారంబు వహించునట్టు సీ రూవంబు వై కృతంబును 

గారణంబునన వినంబడియె. ఆ వెక్ళత రూపము జగతని వ వేదంబులు 

పలికి. కారణం బగు నవి [బహ్మమును, సత్తునని విన్న వించు; నట్టి 

దేవ వంద్యంబులైన యీ రెండు రూపంబులు భజించెద. విశ్వమూర్తి | 

నిన్ను వేదంబులు దశశతముఖునింగా, సహసాక్షి పాదునింగా.( 

బలికె. మతియును సహ।|స్రముఖపాదాక్ని బాహూూరునింగా' బలికి. 

సీ జయజయ లనమాన శ ంఖచ కాసి శా 

జయ జయ సర్యాత్మ సంభూత భావజ్ఞ 

తే. గీ, ఒక్కరు(డ వీవె నిఖిలలోకోదయా వ 

నాంతకారణమైన మహామహుండ 

వొక్క_రు(డ పీప్ నకలలో కోత రు(డవు 

వ. 

7, మవాగజూగ, 8, (గణి, 0 మూవక, 
=o 

N-29x 
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వితతునింగా నణువుంగాను దీర్జునింగాను పలికె. [(బహ్మభూతుండవై 

వితత విమలరూపుండవైన నీయందు నివ్మిశుతము వేజైయున్న 
యదియుంబోలె. జూడంబడి స్వ్యాశయాభిన్నం బయ. జల మయం 

బగు వేనంబు గాన్సించి లయకాలంబున వెుగాని యట్లు వివిధ 

రూపంబు లన్నియు నిన్నుం గలయు. లోకంబులలో నగణిత పృథు 

శ క్రివై యుత్సథ న్థుల నాశంబు నొందింపుచు( బణత జనంబుల 

ననంత జ్ఞాన దానంబులం బోషింవుచు నిన్ను సేవింపని వారిని ధన 

తనయ వధూజనంబులచే మోహంబు నొందింపు చుండుదు. నీ 

స్వేచ్చనే |త్రిజగ దుదయ నాశంబులగు సకల న్వజన కామోత్సా 
దంబును, ఖలజన వ్యాపాదనంబును జేయుట స్తుతియింప వలయు; 

ననికాశ యగణిత గుణ సిద్దుండ వైన నిన్ను నుతించనేర. వంద 

నంబు సేయనేర. కందనిభా ! శంఖంబు పూని యిందు నిభాననంబై 

సుందరావలోకనంబై. సుచారంబై బృందార క జనవందితంబై 

సురూపంబై న సీ రూపంబు సేవించెద. ఉత్తమ స్థానంబు( గోరి 

తవంబు “సేయుచు సాధుమునీం[దగోవ్యుండవై న నీన్ను( గంటి 

కాచంబు వెదకుచు దివ్యరత్నంబు కాంచిన యట్టు కృతార్థుండనైతి. 

అపూర్వ దృష్టంబులై న సి పాదపద్మంబులు గంటి విడువం జాల 

గామంబులొల్ల( గల్ప వృక్షంబుం జేరి 'ఏత్సషామ్మాతంబు వేడం 

దగునా? మోక్ష వీజంబవగు నిన్ను శరణంబు నొంది, బహిస్సుఖంబులను 

భవించునా రత్న ఖని తనకు సిద్ధించిన గాచమయ  భూషణంబు 

యు క్షం బగునా ? ' యమ్మత్సాదాబ్ద భక్తి యెల్లప్పుడు నాకు లభింప 

వరంబి మ్మీ వరంబే మణీయు మజీయు వేండెద నని యాత్మ సంధర్శన 

లబ్ధదివ్యక్ఞానంబునం బలుకు నతనిం గాంచి భగవంతుం డిట్టనియె. 29 

విను రహస్యము వత్స ! విష్ణు నారాధింప 

ఫల మీతనికి నేమి గలిగె నంచు 

జను లాడు కొనుదు రసాధు వాదంబు లి 

ఖద అభింపక యుండ; నిష్టమైన 

యుత మ స్థానమే నొకటి సీకిచ్చెద సీకు( 

గల్పాంతమున మన్ని కాయ సీమ 

యందెద వఖిల గహాధార భూతుండు 

వైకల్పకాల [ధువాధి లకి 

10, తృషా, 
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తే. గీ. గాంచి సరై ప్రక వంద్య భాగ్యము వహించి 

మత్పసాదంబు వలన ధర్మగుణ నీల 

యెన మీ తల్లి వరనీతి యానునీతి 
గారవించంగ నిఖిల విఖ్యాతి నుండు. 

మ. అని లాలించి నిజాలయంబునకు నత్యంత |వపననై్నైక హృ 

ద్యనిరీక్షన్ నిజదాను. దామరలి యత్యాన క్తి సీక్షైింపుచున్ 

జనమింటన్ సుర సిద్ధ సాధ్యవరులంచత్కల్ప భూజాత నూ 

తన సూనంబులు భోరునం గురిసి రుద్యద్భకి మె నంతటన్. న్ 

ర] 

క. పరమ పద మండే నిగతి. 

బర మానందమున ధువు(డు; పరమాత్మ కృపా 

పరుండ పనన్ను(డైనన్ 

గరము ననాళాస్యవస్తు గణములు లేదే ః 

_పహాదుయ తం డికి భగవత్సభావం బెజీింగించుట 

ఆ.వె. హరి [వనన్నమూర్తి యగుట ననేక వి 
ఘ్నములు గలప్త భజనకాలముననేె 

యలసతయును నిద యతిభయంబులును గా 

మాతురతయు మదము నాదిగాంగ. 

క, తరియింపరావు విఘ్నాం 

తరములు హరిభజనవేళ; దర్వీకర శే 

ఖరమస క రత్న మువలె 

దొరకునె సుక్చతులకు( గాక దుర్తభము లిలన్. 

క్ర, అరయ(గ/(గోధాదులు (లి 

హరి కల్పమహిరుహమున కావరణంబుల్ 

దొరకంగ నీవు వానిన్ 

నిరసించిన యట్టి భాగ్యనిధి కిం దక్కన్. 

క.. అరిషడ్వర్గ మహాఫణి 

పరిగుప్త దురావ చక్రపాణి నిధానం 

బురు విద్యనొందు వారిన్ 

నిరతము సేవింతు నిత్యనిర్మలు రగుటన్. 

పరీ 

లలి 

54 

లీ 
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హరి భజించుట దుష్క_రంబని యుపేక 

చేయువా(డతి నీచుండు శ్రీవిభుండె 

యంతరాయంబు లణ(గించు నమ్మ హాత్ము 

శరణమని కొల్వ( (బూపించు. బరమ వదము. 

(శద్ధా తిశుద్రభావ ని 

బదాచ్యుత భజన శుది పావించి యఘా 
ధి ధి 

నద్దాంతరాయ ములు చను; 

నిద్ద మహాదీవశిఖల నేగవె తమముల్ ? 

అని మణియు నిట్టనియె. 

నాలుక గల్లియుం దుదితనాశనకారణ విష్ణు క్రీర్రన 

శ్రీలు వహింప( డెవ్వండ సుశీలుండు వా(డు; విముక్తసౌధరా 

మ-లికి నెక. నిచ్చెన యకించి దుదారతC( గల్ల నెక్క_(డే 

బాలిశు( డట్టి మూఢుని నపాయరతుం దల(చంగ( బాపముల్. 

కాన గోవింద మాహాత్మ్య కథల యందు 

నిరువమానంద మొంది వర్షించి సన్ను 

తించి న ర్తించినట్టి యా నియమపరు.డు 

పరమ భక్తుండు ఘనుడు సద్భాగవతు.డు. 

జలజాక్ష భక్తులం గని 

వులకాంకురములు వహించు వురుషున కవియే 

వెలలేని వ జకవచము 

నలుగడ దురితాస్త్రచయము నాటునె వానిన్. 

హరి దివ్య కథాశ వణాం 

తరమున నానంద బాష్పధారలు వడి యాం 

తర తాప తయ దహన 

స్పృరణంబులు మాను నెట్టి పురుషులక్రై నన్. 
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40 

41 

42 

శీలి 

అని యప్పుడు వహ్లాదుండు భక్ష్యాహాదంబునం బలికిన భగవత్ప 

భావంబు విని హిరణ్యకశిపునకు భగవదిచ్చవలన రజ స్తమో।దే 

కంబున గర్వోత్సేకంబు వొడము నంత. 4&4 
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అతి కోషోద్భటు( డౌ హిరణ్యక శిపుం డాటోవతేజోమహో 

ద్దతి హుంకారము సేయునంతనె భయో।ద్భాంతిన్ వణంకెన్ శచి 

పతి; భూభృద్గహనాంతరాళపతి విభంశంబు దాల్సించె దే 

వతలెల్లం జలియించి _మొక్కిరి భయవ్యాలోల చిత్తంబులన్. ళ్ 

మునివరులు ధ్యానయజ్ఞ యై 

ప నియమ సముపాననములు వాటింపక యా 

తని మనను వట్టి మధునూ 

దను వైభవ మాత్మయందె తల.చిరి ఫీతిన్. 46 

అతి దుఃఖశీలు( డని విని 

యతనిని నిందించ రైరి యాత్మజ్ఞులు (శ్రీ 

పతి కర నఖరచయముచే 

దితి నుండెడువా(డు గాన దితిజుండై నన్. 47 

ఇట్టు హేరణ్యకశివుం డంతరంగంబునం [గోథ వార్థి తరంగంబులు 
వెల్రివిరియ నిజకుల శ|తుండైన వుతునిం గాంచి చేరంబిలిచి.. 45 

ఉరమున; జేర్చి కుమారక ! 

పరమరహన్యంబు. దెలిసి పలికితి భళిరా : 

తిరుగం బలుకుర మాధవ 

హరి కృష్ణ ముకుంద శౌరి యచ్యుత యనుచున్. 49 

ఇటువంటి హాస్యదురు క్తులు సలికినవారిని శిక్షించి రాజ్యంబు వెడలం 

దోయించితి; నీ వెచ్చటి, వింటి వనిన నిర్భితుండై తం|డితో 

'నిటనియె. క 
ల 

ఇటులం బల్కుకు మెన్న.డేని ననురాదీశా : ఘనై శ్వర్య సం 

ఘటనామూలము దుర్భవాగ్ని శమనాకాలా భమౌొ నచ్చుతో 

త్కట మంతం బతిహాస్యమన్న భయకశోక (గస్తు(డై దేవతా 

తటినిన్ స్నాన మొనర్చినం గలుగునే తం|డీ ! పవితత్వముల్ . 51 

కావున హాస్యం బనిన( బావంబు దీర నేనుమారులు కృష్ణా యని 

స్మరింపుము. మాయ సృజించిన జనులను దారు పతిమలంబోలెం 
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దిప్పుచు నున్న వా(డు, తదిశ్వరశ క్రిం కూసి నిమషోన్మేషంబుల 

యందేని సమర్థుండు గాడు. నీ వసాధునచనంబులు వినక సర్వెళ్య 

రుని వేండుకొనుము. పూర్వపాపంబు లేనియుం దొలంగు. 

ఈ యెహికంబు _నుఖంబుగా( గోరుచున్న వా(డవు. తద్దుఃఖం 

వతింగించెద. ధ్ 

_పట్లోదుండు తండిరి భవదుఃఖ సారూపం బెణింగించుట 

వ, 

కేవల బహుమలా కిర్ణమౌ జనని గ 

ర్భంబున సౌకుమార్యము వహించి 

యుల్బంబులో (సుక్కియుండి సంభుగ్న క 

రాసి పృష్టాధికుం డగుచు మర్వు. 

డత్యాస్టు కటు "నుతి ష్టాక్షాత్యుష్ట అవణంబు 

లగు తల్లి భుబియించు నట్టి 12ళ్టోబ్లు 

నముల వేదనలంది నల(గి నిజాంగ (వ 

సారణాకుంచన శకి లేక 

. యనిశ మలమూ|త పంక లిపాంగు( డగుచు 

జన్మశతముల బితన్య సరణి(దలయి 

పరితవించుచు నిజకర్మ బంధ నమున | 

గర్భ దుఃఖంబు గాంచు నగంబు నందు. ర్ల 

పాజావత్యవాతపీడ్యమానాస్థిబంధ నుం డై [ప్రబల సూతిమారుతంబులచే 

నథోముఖుండై కేశంబున మాతృజఠ రంబు వెడలి మహామూర్చనొంది 

దాహ్యవాయు సంస్పర్శంబున విజ్ఞాన [భంశంబు నొంది శరీరంబు 

కంటకంబులం బొడిచిన యట్లు, కకచంబులం జిరిన యట్టు వెదన 

అంది హూతి [వణంబులతో( [గిమియుం బోలె ధరణిం బడి కండూ 

యన పరివర్తనంబుల యందు ననమర్ధుండై స్పా నపానాదికంబుల 

యందేని వరేచ్చంగాని తాం జేయ నశ కుండై కీట దంశాది 

బాధల నొందియు వాదించుకొన దకుండుగాక పొత్తుల పయిం 

బవళించి దుఃఖంబు లనుభవించు బాల్యంబున మూఢాంతఃకర ణుండై 

యజ్ఞాన తమశ్చన్నుండై యే నెవ్వండ ? నెచ్చటికి నేంగుచున్న 

ర తీవ్ష లవణంబుల గు, 12. వస్తుభోజ. 
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వాడ? నే రూపంబువాండడ ? నేబంధంబున బద్దుండ నెనవా(డ ? 

కారణం బెయ్యది? కార్యం బెయ్యది ? యకార్యం బెయ్యది ? 

వాచ్యం బెయ్యది ? యవాచ్యం బెయ్యది ? ధర్మం బెయ్యది ? యధర్మం 

బెయ్యది ? కరవ మెయ్యది ? యక ర్రవ్య మెయ్యదిః గుణదోషంబులు 

గలయది యెయ్యది ? యని తెలియక శిశ్నోదర పరాయణుండై 

కార్పానవిజంబు తంతు కారణ పకొఘంబులచెతం బోలె నానా 

దుఃఖంబులచేతం బరిప్పుతుండై యుండు. యౌవనంబున నర్ధారన 

దుఃఖంబుల నర్భావన దు8ఃఖముల నృపాలాదులచేత నర్థ వ్యయ దుఃఖం 

బులం బొరలుచు వ్యర్థోద్యోగంబు నంది యణంగుచు నుండును. 54 

పుత కళత కత సు 

మిత ధనాద్యములచేత మెల(గిన నుఖముల్ 

చితముగ నున్న కైవడి, 

బా|తములే ధర్మ సొఖ్య థాగ్యక్రమముల్ . 51 CN 

ఈ భవంబుల యందునెన్నె న్ని యోనుల 

జనియించు విగత విజ్ఞాను( డగుచు 

నలరి త తద్యోనులందు వై రాగ్యంబు 

నందండు సుఖముగా ననుభవించు 

నరకంబులోవల నల(గి దేహముమీ(ది 

యాన మాన(డు నిరాయాన బుద్ధి 

నాత్మ జాయాతన యాగారపశు ధన 

(దవిణ బాంధవమై తిం దగిలి యాత్మ 

యందు దను మెచ్చుకొనుచు నత్యంతదురిత 

కోటు లొనరించుకొనుచు దుష్కుంఠి తాత్ము( 

డగుచు సంసారచ।|క్రంబునందు( దిరుగు 

మానవు( డగమ్యతర దేవమాయ కతన, 56 

ఆత్మలో దారవుతధనాది మోహ 

ములు మహాదుఃఖతర వీజములు చెలంగి 

తనువు భేదించి వెడలి చేతనుని [బాయ 

మున దపింప(గ6 జేయు నమోఘశ క్రి. ల్ 
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మహామఃఖవాహిని సింధువయ్యె 

ముదిమి యెన్ని యపస్థల. బొదలు మ మృత్యు 

ఫ్త్తి సన్ని హైతంబుగ, బెర్కులేల 

వారక కము వంటి దుఃఖ మివ్యనుధ గలదె + ర్ం 

మతీియు వహ్న్యంబు వాతాసి మృగాహి పక్షి పశ్వాదులచెత 

జనునకు మృతిభయంబు (పాపించు నింక నిన్ని యననెల ? 

నెయ్యదియు జనులకు నాశకరంబె. నాశ హేతువులు కాని దేశకాలం 

బులును లేవిట్టు భవంబున పామర్శింప్లచు సుఖం బెణుంగమి నెట్టు 

వితర్కించిన దుఃఖకరంబులే యగును. ర్ి 

ఆధ్యాత్మికంబును నాధిభౌతికము నా 

నాధిదై విక కమన నమరియుండు( 

దావ తయంబందు( దనరు నాధ్యాత్మిక 

మగు నది శారీళక మన(గ మాన 

నంబన రెండయి జరగు. వీనన శిరో 

రోగ 'భగంధరాళొజ్టులో[గ 

గుల్మ శూల శ్వాన కుష్టాతిసారాది 

కోంబయి శారీరకంబు వెలయు ! 

మానసిక మెంచి చూడ. గామ మద లోభ 

మాన విద్వేష భయరోష మత్సరావ 

మాన కోర దురీర్ద్యా మమతా మూర 
లన 

తా దురాచ రణంబటు 'లిద్దర ణిలోన. 60 

మృగ ఖగ మనుజ పిశాచో 

రగ రాక్షన ముఖ్య పెడ (పాపించినచో 

నగు నాదిభౌతికంబన 

నగణీయంబై న తాప మతి చితముగన్, 61 

నీతోష వర విద్యు 
ణు ఇ 

ద్వాతాంబు ముఖ (ప్రభూత బహుతావము వి 

క్యాతముగ నాధిదై విక 

మై తగు శా స్త్ర క్రమమున నారసి చూడన్. 62 
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cm 
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స్థావర క్రిమి జలచర వక్షి పశు నర 

దేవ ధర్మాత్మ ముక్తి పరజాతి 

క్రమమున నెంచయగ( [బథమంబు లవి ద్వి తీ 

యంబుల కన్న సహన కాగ 

సమధికంబులును సూక్ష్మంబులు సూత్మసూ 

క్ష్మంబులు సూక్ష్మతరంబు లట్టి 

సుషమూాలములు స్టూలసుస్టూలములునునై 
ఛి 

సూల తరంబులు నీల మెజయు 

కర్మబంధ నిబంధ నోత,_టములె న 

[పాణు లుండని చోటు !ివిశగంబునందు( 

గలదె యంగు? కాష్టమ కళయునై న 

నిర్ణయించిన సధరబీతలమున, 6లి 

దేహాంతరంబున. గొన్ని యాతనల నొంది దేవ నర వవ వక్షి తిర్య 

కావరత్వంబులు గాంతురు. వాచిక కర్మదోషంబున( బశుత్వ మృగ 

తషంబులును, మానసిక కర్మవోషంబున నంత్యజత్వంబును, శారీర 

కర్మదోషంబున స్థావరత్వంబు నొందుదురు మణతియు. 

అతిభయంకరులైన యమకింకరులు (కోధ 

త్మామాక్షులై వెగం దారసిల్త( 

గని వివశత నొందయగా వారు యాతనాం 

గంబులో నిల్పి దుష్కర్ము గళము 

కఠిన పాశంబుల. గట్టి యీడిచి తెచ్చి 

రాజభటులు సావరాధుల(బలె( 

దూలించి నంత వ ప్త తాలుకాన్విత కావ 

ధం బున నడివింప. దావ మంది 

యప్పడు తకుత్చృష్ట లుదయించ నతికళా ప 

హారములు ఏ(పుపై నొడ నత్యశ క్రి 

నిరర స్థలముల వెంట నిలువసీక 

తరుముకొని పోవ మూర్చిల్లి తేరితేరి. 

18. 
ద నానావానతి 

లోకంబు నందు. 

64 

65 
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ఒనర నవతి నవనహ స యోజ నాధ్య 

ముద్ధతంబుగ మూడు ముహూ ర్రములను 

శమన భటు లిరువురు మహాసాహాసికులు 

యమ నివాసంబు( జేర్తురు యాతనలకు. 66 

నిబిడోల్ముకచ్చట నిజమాంసచయము గా 

వించి యుుగత, దినివించి రొక్య్రా 

యెడ నొక్కూరునిచెత, వొడిమడ నొస.గించి 

రుగ మహార్భటి నుగలో హ 

ముఖ గృ్మధములచెత ముహురాం[త కృంతనం 

బొనరించి, రధిక మహో[గ సర్ప 

వృశ్చిక దంశాది వివిధ చంశనముల 

వేదన లందించి, దివ మహీథ 

. రాగ పాదంబుగా(దోంచిరంబు గర్ర 

రుద్దులం జేసి యాయుధ విరుద్దులైన 

విడువ కంతంత బాధించి వేగం! గనలి 

శమన దూతలు దుర్వార శ క్తి మెటసి. a7 

తమిసాంధతా మిస రౌరవాదులైన యాతనల నరులనేని, నారుల 
నేని యన్యోన్యసంగ దోషంబునం బొందింతురటుగాన సర్వ 

జగత్పూర్లుండై న భగవంతుని భజించిన నకల దోషంబులు నణంగు 

మతీయు, 65 

పలుకుట కుడుచుట కట్టుట 

నిలుచుట తిరుగుట నుఖించి నిదించుట, లో 

కులకు హరి చేరణమున( 

గలిగినయవికాని వేజె కలుగవు తండీ ! 69 

కావున (దామనబుద్ధి విడిచి పూర్యుంబునం జేసిన హరి వూజనంబుల 

లభించిన మహైశ్వర్యం బనుభవింవు చున్నప్పుడుం బూజింవుము. 

కృతఘ్నుండవు గాకుము. సర్వేశ్వర కల్పితన్వభావంబు విడువ 

శక్రుండు లేడు గాన దండియెని గురుండేని యహిదంష్టాగంబు 

పయి (వేలు చావిన వారింప వలయునని న్యాయంబునం బలీికితి, 

నీ యపరాధంబు క్షమింపు మని పాదంబులం బడిన( దద్దెత్యవతి 

యిటనియె. 70 
౧ 
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వ్ 
౧0. 

నారదీయ పురాణము 

తగునె నీకు నశ కి ధరణీనురోచిత 

కర్మంబు "సేయ మద్దర్భమున జ 

నించియు ధూరులౌ సిర జై క్షం పక్ష 

జనులు వచించు నిస్సార బుద్ధి 

బలికితి వీరీతి |జాహ్మణ దురోషి 
౧ అ 

వలకద "శోభన కళకు మూల 

మస్మత్కులోచితమైన తేజము నీకు 

నవండు తప్పించి నిద్దశ కి 

. మణి జపానూన సంగతి మాడి సంగ 

దోషమున సంభవించు తద్దుణము నిజ కు 

లాభి వృద్దికి దనవారి నాచరించి 

తిరుగుటయ నీతి యింకనెని తెలియ. జూడు. 

హరి పక కవణాధిక 

తరతేజము మత్కు లోచితం బగు బిరుదా 

హరి. జేరి కొల్చితిఐ యా 

పురుషాధము నట్టు లజ్జ, బొందక వత్సా: 

సకల జగ్మత్పభుండ నగు సాహనళశాలికి నాకు, బట్టవె 

వలించుట 

72 

యకట ః భజింవ నేమిటికి నన్యుని ? నెక్కిన వానికిన్ మదో 

చ్చకరివరంబు కొంచెమగు సామెత గాంగ. బరో క్తి నిష్టన 

ర్భకు(డవు గాన మన్మహిమ పౌరుషమింతయు( గాన వేమనన్. 7గి 

నాకు వభుండు లే( డఖిలనాథుండ నేనె; |వతావశాలి నై 

యేకరథంబుగా జగములేలు నితండె పభుండు, దేవుండున్ 

లోకగురుండు నిస్సృమబలుండు; గుణాఢ్యు(డ; నేనె యిన్ని టన్ 

శ్రీకరమూర్తినై వెలసి చిత్రవిచితత నుంటి వేడుకన్. 74 

దేవతలలో విష్ణుదెవుం డనంగ దేవో త్తముం డొకండు గలండు. శంబ 

రుండువలె మాయగలవా( డతని( బెక్కుమారులు జయించితి, 



గీ. 

నారదీయపురాణము 461 

నాకంటె నాత6 డధికుండని నీకే దింజులు బోధించిరి ? వారిం 
దారి అర్య Nn Ne చిం అద దోడొ-ని తెమ్ము, భాషించెద; విష్ణుం డెట్ట యట్లనే నర్వోత్కృృష్టుండ, 
నతని విడిచి నిజకులోచిత కౌరగంబు వహించి, యోరి : సింహ 

కిశోరంబ ! దేవ మృగ|వజంబులతో నుండ నర్హంబె సీకు? నీ పౌరు 

షంబు చూపు మనిన నంజలిచేసి పహ్హాదుండు తండి కిట్లనియె. 75 

దె క్యేం|ద | యిన్ఫియు( దగు (దిజగజ్జయ 

సంపద నీకు; నోస్వామి ః నేడు 

[పాకృతుండవు నీవు పరమాత్మయైన యా 

హరి నిజాంశంబున నవతరించి 

యిట్టి యుండ క యున్న స్స శౌర్యమి శక్తి 

యో మ హైళ్యర్యంబు నేలకలుగు ! 

నిది వితర్కింపక యేల పల్కితివి (బా 

హ్మణ గోష్షి విడుమని యనృత కాష ? 

యంధతమసబిలము చొచ్చునవుడు దీప 

మెట్టు దిగనాడ వచ్చు p నమిద్ధమత 

రాన్విత దేంషమున నిట్టులాడ (దగునె 

నాథ యకట నీకిది ధర్మమే యనురనాథ : 76 

సన్మార్గ దర్శనంబునకుం దనకన్నులు దానే చెజచుకొనిన వా? 

డమృతాస్వాదఫలం బగు సాధునంగంబు విడిచిన వా(డు; భవోద్దిపనా 

నలంబైన ఖలసంగంబు నొందవచ్చునే + విష్ణుండు సర్జమయుం 

డగు నందునేనియు ద్విజులు వధానతనువులు; వారి విడిచి వృథా 

జన్మంబు గావించుకొనం దగునే? గో బాహ్మణులు పరదెవతలు; 

హవిర్మంత న్వరూపు లొకచో ' మం తంబు లుండు. ఒకచో 

హవిష్యంబు లుండు. విష్ణు శక్తి [బాహ్మణాధారంబు. సమస్త జగ 

దా్యాశయం బైనయది. విపుల నాశ్రయించి దెవయోనులు [బతుకుదురు. 

దేవతల కేని వరదేవతలై న [బాహ్మణులకు నెవ్మ(డు వందనంబు 

సేయండు ? బ్రాహ్మణులు జగ[దధంబు నడువ నక్షంబు లై నవారు. 

(మొక్కిన. బూబించిన( దలంచిన  రక్షింపుదురు. నరులకు 

(గో బాహ్మణుల కంటె దృష్టాదృష్టహితంబు లేదు. దర్శన స్పర్శన 

కీ ర్రనంబులబే గోబాహ్మణులు పాపంబులు హరింపుదురు. నిత్యోప 

పాపాగ్నినవశులైన జనుల నీతోకంబులు మింగవే గో బాహ్మణులు 

వారింపక యున్న 'భవవ్యాధిక్లిష్లులెన దారికి దివ్య జ్ఞానౌషధం 
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బొనంగి రక్షించు. దైత్యులకు గోబాహ్మణులు విష్ణు పరమపద నిధా 

నంబు( దెలుపు సిద్దాంజనంబు మూర్తులు; గో బాహ్మణుల నిద్రెణుంగని 

వాడు నిరింషాణ వశువనిన విని హిరణ్యక శివుం డాగహించి 

వెడనవ్వు నవ్వి యిట్రనియె. 77 

అవురా ! యెంత మహాద్భుతం విది : ఘనుం డస్మ త్కులాంభోధి సం 

భవుం డీ బాలుండు తా బిడాల మెలుకన్ (బార్థించినట్టన్ , భుజం 

గవితానంబు మయూరముం బొగడురేఖన్, (్రి మనోనాథు ను 

త్సవ లీలన్ వినుతించ నిట్టిదియె మందత్వంబు దుర్చుద్ధియున్ . 78 

మత్సుతు', డవయ్యు సీవు ని 

రుత్సవమతి నజ్ఞునట్ట యుండి, విహీనా 
ఇ న 

స్మత్సెవకుల నుతించెదు 

మత్ప్చాహస ధైర్య శౌర్య మహిమలు వినవే? "70 

వాయసము చూతవనమున( 

బాయక వర్తించి నింబ ఫలకాంక్షకునై 

యా యడవి. దిరిగి నట్టున 

బాయునె హరి నెణుంగుదువె దురాత్మక ! యనుదున్. 80 

మనకు నీ హరి నుతి వినుట యుకమె ? యెందు 
నున్న వాం డాహరి ? యోరి !: తంతు 

జాలంబు లేకయ, చేలంబు నేసిన 

గతి, నభిత్తిని చితకర్మ కలన 

గావించి నట్టులు, గగన పుష్పము సౌర 

భా|ఘాణ మొనరించు నట్టుల, నిర్వి 

షయు(డై న (శ్రీహరి సన్నుతించెదవు శి 

శుతృఇంబు నొంది యశుద్ధ బుద్ధి; 

సూక్ష్మదృష్టుల మా హరిం జూడ; మల్పు( 

డెవ్వరు. డెజుంగు మాకంటి ? సీదురు క్తి 

విడువు మని నింద సేయు నా విభుని గాంచి 

జ్ఞాన పాథోధియైన యానూను( డప్పుడు, 81 
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ఆ.వె. కనలి చెప్పులు మూనుకొని, తను మాత బా 

తే.గీ. 

అకు(డు; వాండు, చావలఅమున ఖన్ను (6 

డగుచు, బరమగుచు నిరంతరాహితు(డైన 

గుచు. డవార్యు( డనుచు6 గొంత నిలిచి. 52 

సత్యంబు సీవెబుంగక యుండుట మునీందుల కని యెజుంగం 

బడదు. జడస్వభావుం డజడ న్యభావుని నెజుంగునె + అతం 

డక ల్పనుండు. సీర బహు కల్పనుండ వతండు నిగూఢ 

తతంము. సివు (ప్రకటార్ధ దర్శివి, ఏ డెవులకు జ్ఞానంబుచెత ( బరా 

యణుండైన విధాత కేవల చక్షురాదికము గావించె నాదేహులు 

కారుణ్య మాతంబై యతీందియుండైన యతని నెట్టు నెణుంగుదురు ? 

మనం బతని నెధ్రెజుంగు గ మాత్సర్యదంభస్మర పంక'లి ప్రంబై న 

యదిగాన నేనును లెస్సగా నెజుంగ. సుఖాత్మయె సర్వమయుండై న 

యతని నెజింగిరేనియు భేద (పాఏణ్యము లేదు. నిశ్చయ మితండె 

విభుం డనవలయు. మాలిన్యంబు వహించిన మది శుద్ద జ్ఞానం 

జెఖుంగనేరదు గాన వైరాగ్యంబను జలంబుచేత మాలిన్యంబు గడిగి 

కొని కొందటజెజుంగుదురు. ఈశంరుం డస్మదాదుల. కెట్టు గోచరుం 

డయ్యెడు.. మాత్సర్య లోభ స్మరదోష శిష్యులమైన యేము విష్ణుని 

నెజింగితి మేని. నష్టాంగయోగ తంతంబులచేత(ం బర్జభుజులైన 

మునులకు వృథాయాసంబుగాదా మేమన్ననో తాదృగ్గతి కాంకులమై 

యతి మాయా వృథాహతాశులమై యాయజు నెణుంగ మకా 

నొక ప్పుడు కించిత్తు నెణింగితి మేని యప్పుడే మాయ గప్పుచున్న 

యది. అది యెట్టంటిని విష్ణు దర్శనంబునకు మజీయుం గారణంబు 

ఏనుము. 868 

జ్ఞానమున కావరణము మత్సర పటంబు 

తన్మహామత్సరంబు నేతముల( గప్పు 

కొనిన కతమున విష్ణువు గనక యునికి 

నీకు సహజంబు గాదె యోనిర్హరారి : 84 

కన్నులు గప్పుకొనిన వా(డేమి గనియెడి. భక్తి వూతుండవై 

చూచితివేని భగవంతుని సిద్ధాంజనాసక్త్ష నయనుండై సిద్ధుండు 

దివ్యాషధంబుంగన్నట్టు గనియెదవు. స్వమాయచే నమ స్త లోకములును 
rd! 
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వశము చేసుకొనినయెని యూశ్వరుండు కేవల భకి చేతనే వశ్యుం 

డగును. 85 

అఖిల సుఖభాజనంబగు నా పరాత్మ 

నొల్లక సమస దుఃఖాబ్రి నొంది మునిగి 

జనుండు మూఢాత్ము( శగుచు కోచ్య త వహించు 

నేమి చెప్పుదు దైత్యకులెళ : యింక. 66 

అటులం బుతుండు వల్క_( దండి పటుగర్వాఖిలు.డై | , భూకుటీ 

కుటిలాటోవ పరిన్సటోత్క_ట కటు కోధోద్భటన్యంబుతో 

జటులో దృర్జన వర్ణమాఘనునివె సంధించె నాత్మార్థ నా 

నటదుద్నూత నృసింహ భావిభవ నన్నా హంబు సూచింపుచున్. 67 

ఆ మూఢుండు గోవింద శరణ్యుండై న సుతుని భటులబే నిజాయుళ్ళే 

షంబునుంబోలె( (దోయించి, తద్దురుని వకంబుగా6 జూచి పొమ్ము 

పొమ్ము లెన్స లెస్స; ఈ శివవు నిట్టనే చేసితి వనిన మహాపసాదం 

బని నిజ గపంబునకుం జని విష్ణుని విడిచి దైత్యు ననుచరించు 

కొని యుండె; నంత నద్దెత్యుం డా బాలకుని గురుని బుంటనుంచి 

యవ్పగించిన గురుభక్తి భూషణుండై వా. డశష విద్యా విశేషంబుతో. 
గొమారంబు( గాంచె; నాస్తిక్యం బసాధురతియు. గొమారంబున 

లోకులకుం గలుగు. ఆ కౌమారంబున బహిర్విర క్రియు నంతరం 

గంబున హరి భ క్రియుం గలిగి సకలకళల నిత(డు పూర్ణుండు గాక 

మున్నె పకాశితానంద పదంబె న జ్ఞానచందుండు సమస్త కళలుం 

టోషించె. జ్ఞానచందునకు కయంబును, రాహు ముఖలయంబును 

దోషాన్మితత్సఇంబునుం వం. యల్రప్పుడు నుదయించి కళంకము 

లేక హృత సర్వతాపశ క్తియె (ప్రకాశింప “దైతేం దభయంబున గురుండు 

బోధింవక మున్న [బహ్మంబు సాషాత్కారం బయ్యె. సహ్మస్రమార్షం 

బుల వెలుంగు హరివసాద దీపంబున సకలంబునుంగాంచె. గురూప 

దేశంబు మహామతికేటికి ?  మూఢమతికింగాక; నిరామయునకు 

నౌషధంబేటికి నుత్క_ట రోగ భావికింగాక యని విమర్శించి 88 

సంపూర్ణ కళాలక్ష్మీ 

సంవన్నుండైన సుతు నిశాచరపతి వీ 

శ&ంపుదు నానందము నను 

కంపయు నుప్పొంగ, బలి 36 గడుమన్ననతోన్. 89 
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తే.గీ. బాల్యమున సివు (బాహ్మణ పవరు లాడు 

నిష్టురో క్తి పరంపర సీయుగప్పు 

నిప్పువలె నుండి (వభలేక, నేడు వత్స ! 

జాడ్యమంత యు: దేరి తేజమున నుంటె. 

స్ప అజ్ఞాననిధియెస యట్టి బాల్యము వోవ 

సీహారముక్తు (డౌ నీర జావు 

పగిది నుండిన నిన్ను [బాహ్మణు లేదీతి. 

జేరి బోధింతు రశీల పథము, 

[బాయంబునందు ద|ద్భాహ్మణులే నిన్ను 

నిట్లు నిక్షించిరి హిత మెతింగి; 

రాజ్యభార దురంధరత నీవు గెకొన్న 

నుఖమున నుండెద శుభము లొంది; 

తే. గీ. యఖిల దుష్కంటక నివృత్తి నవనినేలు 

సీ మహైశ్వర్య మీక్షింప నెమ్మివుటై; 
గురుండు నినుమెచ్చె విద్యాధికుండ వనుచు 

వీనులకు నది విన నేండు వెడ్కుయయ్యె. 

తే.గీ. శతు దారి ద్య మెల్ల లోచనములకును, 

సుతుని సూక్తులు చెవులకు, వితత యుద్ధ 

రంగ రంగ ద్వణంబు గా|తంబునకు, స 

ముద్యదభిమానులకును మహోత్సవములు. 

వ. అని యిటు. 
య 

క్. నికృత వజ్జా నంపద 

వికటంబుగ( దండి వలుక విని నిశ్శంకా 

త్మకు(డై (పహ్హాదుండు యో 

గికులా గణి యుత్సవంబు గీల్కానం బల్కెన్. 

రి, కో తములకు విష్ణుక థా 

పాత పథితోక్తులే యపారోత్సవముల్ 

చిత్రముగ నెట్టు పల్కిన 

శోతార్హ మె యన్యమది సుదృష్టం బగుటన్ . 
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తే.గీ. సీతినూ క్రియు (శావ్యంబు; నియతకావ్య 

కథలవియు[కావ్యములు, మహాకరిన మోర 

ఘన భవోత్కట దుష్టాఘ కక్షవహి 

హరి నిరూవింతు రనిన నభాంతరమున. 96 

తే.గీ, భవ్యమగు బద్దమెని నబద్ధ మేని 

హరి నిరూవించునట్టి వాక్యంబు సాధు 

జనులు పాటింతు; రది యతిక్ఞాఘ్యమగుచు 

నాగమోక్షుల కంటె విఖ్యాత మగును. 97 

OR అనిశము నిజ సంసృతి వ 

ర్ధనమగు నయ్యర్థశా స్త్ర తత్త్వం బేలా ? 

తన తనువు నాటుకొను శ 

స్రనికాయాభ్యాన గరిమ సంగత మగునే ? “లర్ 

వ. నీతి [ప్రకారంబుల సంపదలు గలవు. వానిచే బాహ్యమతులు పుట్టు. 

నా బాహ్యమతులచే దృఢనిబద్దుండ్లై భవాంభోధి మునుంగు దుర్మతి 

యెన వాండు; దర్శిదునకును మమతా బంధనంబులు గలవు. 

వీతరాగులు కొందజు తద్భవ వార్థి( దరింతురు. ఆది గావున 

సంపదలు నీతి శాస్త్రంబు వలన సుఖంబుగా* గెకొనం దగదు. 

దుష్టాషధాదికమువలన వ్యాధు లణంపం దగునే* ఏ శాస్త్రంబున 

భవాభిధాన శా|తవుం డణంగు. ఆ శాస్త్రంబు విద్వాంనులు మహా 

స్ర్రంబు ఏీరభటుండునుంటోలె స్వికరింపుదురు. 99 

సీ సీతి శాస్త్రం బేల నిశిచరనాయక 

పరగు నీతులకు సంపదలు ఫలము; 

విష్ణమయ భువన వీధులలోపల 

సాధన. భేదంబు సంభవింప 

దనిశంబు కర్తృసాధన సాధ్య భేదమే 

నియు6 గలదది మృషానిర్ణయంబు . 

సంపదలెన్నేని సాధ్యంబు లాయెనా 

యిందున వానికి నెమిఫలము “er 
ణ్ 

' yt 
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తే.గి. (పతిదిన క్రైళమార్దన పాలనముల 

x 

UX 

Oh 

వ. 

నట్టుగాప్రున ధన బాంధవాది రూప 

అత్ని విద్యుచ్చలంబు; చలంబుగాకర 

యున్న సంసార రుచి బుధుం డొందకున్నె. 

అదిగాన బాహ్యలక్షి్మన్ 

మదిందల:చిన యిట్టి దుష్టమతులకు సర్వ 

(పదుండైన శ్రీవిభుండే 

మొదలన్ సెవ్యుండు సీత్రిమూలం బగుదున్. 

కారుణ్య సాగరం బగు 

నారాయణు( డిచ్చు నిజజన మనో౬నుసృతిన్ 

బేరుగ బాహ్యాభ్యంతర 

సారతరోదార నకల సంవల్చిలన్ . 

రీలానృష్ట జగ త్రయు 
శ్రీలత్ష్మీనాథు హృదయ సెవ్యు6 గృపావ్యా 

లోలు రమాపతి. గొలువక 

జాలింబడి యొకని గొల్చు జడుండు ఘనుండే. 

అని నుతుండు పల్కు దితినం 

దను. డుదృటత ప్తతై లధారలలో వా 

రి నిషేకం బొనరించిన 

యనూన రోషాగ్ని కన్నులంట(గ6ం జూచెన్. 
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101 

102 

108. 

104 

హిరణ్యర శివుడు ద్రహోదుని కాంంసింప భటులం బనుచుట 

చూచి యతి భయంకరులైన నిజకింకరులం బిలిచి వీని నింతింతలుగా 

విశసించుండు. ఎట్టు రక్షించునో యని యప్పుడే హరి సంస్త వంబు 

చేసిన ఫలం బనుభవించుం గాక; కాకోలూకకంక గృ్మధంబులకు వీని 

మాంసం బావారంబుగా నొనంగం జేయు(డు హరి స్తవంబు విడిచె 

నేని విడువుండని నియోగించిన. 105 
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తే. గీ. 

తే. గీ. 
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ఉద్యతశ స్తులె దనుజయోధులు తర్హనభర నాది వా 

క్యోద్యమ రోషసాహన బలోద్దతి శ స్త పరంపరన్మ వో 

విద్యుదసీకము ల్లులియ, వేటుల( టోటుల జేయ బాలు! డు 

ప్టద్యుతివోలె నుండె మధుశాసన శక్తిని వ జదేహు(డై. 

కరుణాంటోధి పసన్ను(డై నిజకరా[గస్పర్శ సకిన్ నిశా 

చరరాట్పు తుని మెనివై నివుర వ|జ[పాయు(డై యుండి దు 

ర్భర తద్వీరభట్యోగ శ స్తదురభిద్యన్ఫూర్తి వరించె; దు 

స్తర రక్ష|వణ వదనాజనిత బాధారేఖ లేదింతయున్. 

అపు డకృతిమ రనశీలు (డై న భాగ 

వతశిరోమణి జ్ఞానాధివాసమూ ర్తి 

ఘనుని. (బహ్హాదు సాంతరంగ (సాదు! 

జక హస్తుండు రకించె( జక్రధార. 

అసనమజ్ఞానాధికు వె 

నసురాయుధ పాళి వ్యర్థమై యచలాంచ 

ద్భిసరుహశ క లంబుల గతి 

వనుధాన్థలి బడియె దివిజవరులు నుతింపన్. 

ఖీకర తాపతయ శ 

స్రాకంవిత హృదయు డైన యా భాగవతున్ 

బాకృత శన్త పరంపర 
లేక మహోద్దతుని వైవ నేమొనరించున్ . 

హిమ మనలము( దిమిరం బ 

రము బన్నగములు విహంగమాధీవు నెదురన్ 

దమకించినట్ట దైత్యా 

. ధము అదిరి యొనర్చు కూరతర కృత్యంబుల్ . 

కాలకూట లయానల కాలరా తి 

దండధర వ|జధర పాశధరులు గూడ 

'.. ననఘు నెదురించలేరు దేవారి మశక 

కోటు లెన్నేనియును( గూడుకొనిన నెదురె ? 
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హరి పరాత్మ యాత్మనధివసింపక యున్న 

జనుల బాధ “వెట్టు సంతతంబు 

నుగతాప రాక్షసగహ రోగంబు 

లరయ నేమిసేయ నతని కరుణ. 118 

పరమ వరావరుం డగు ని 

శ్వరు15నత నిజగన్మయుం (బసన్నజ్ఞాన 

స్పృరణమున నెణు(గు నాతం 

డరయంగ సర్వాధికుండు కృతార్థుండు ధరలో. 114 

య యల్పఏరదై త్య ని ' 

కాయము _పహ్హాదు 1కనెదురం గదలింపంగా. 

జేయవు నిజపద భజనో 

పాయంబున, మేరునగము( బరునము వోలెన్. 115 

అంత నాతని తేజంబు విని నంతావంబు నొంది కొంత తడవు 

చింతించి స్పరద్దరళంబులై న యురగంబులం బిలిచి యవిరళం బగు 

గరళంబున ద్రైత్యకుల దోహియగు వీని నా తనయుండని చూడక 

హింసింపు( డని నియోగించిన. 116 

అనివార్యరోష ఫీషణ 

ఘనతరమరుదశనతీ వ గరశాదృట సూ 

తన దంష్టాగ్నిని ఫణినూ 

దనకేతన భ క్రిరతుండు తల(కక నిలిచెన్. 117 

మతియు నయ్యురగంబులు గరచి విదళించి యమునా హదంబునం 

గృష్టునిం జుట్టుకొనిన కాశియాహియుంబోలె హరి వేషితగరుడశత 
విదశితంబులై నెత్తురులు [(గక్కుచు (సుక్కుచు గోఅలు విజీగి 

ఫణంబు లొరగి యొడలు చిజింగి భోగంబులు వగుల నాదై త్యపతిం 

గాంచి దేవా! భ వదాత్మజు నిట్టటు సేయ శక్రులముగాము, సీ వింత 

ఘనునిం గన్నవా(డవు. మున్ను విషదృష్టిం జూచిన సము దంబు 

లింకు నదులు భసితంబులౌ నిదియేమి వింతయో | బాహ్యంబున 

మృణాళ మృదులం'”బయ్యు నంతరంగం'ిబున దంభోళి ధారాకఠోరం 

14, లిట్ట. 15. నతని. 16. నెదుర(. 

iT. బగు. 18. బగు. 
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బతని  యంగంబనసి విన్నవించిన మంత్రులుం దానునుజింతించి 

యితండు దండ సాధ్యుండు గాండని సాంత్వనమునం బిలిచి 

నుతునితో నిట్టనియె. 115 

కరణమున శిక్షసేయుదు రరులువోలె. 119 

కావున నస్మద్విరోధి నాశ్రయించి యెమి యనుభవించెదవు? తన 

యంతనె సకలవై భవంబులు గలిగి యున్న వాడవు; మూర్ణతవదలు 

మని తండి పలికిన విగుర్వవచనంబులు విని పరమ భాగవతుం 

డిట్టనియె. 120 

వాసిగ సివుపల్కు నయవాక్యము లన్నియు వేయుమార్లు నేం 

జేనెద; నింక నాత్మ బలచింతన లక పరాాశయంబుచె 

గాసిలనేల వీండు ? రిపు గంథము లందివి హృద్యసంపదన్ 

భాసిలునట్టి వాక్యములు; పల్కాక యుండిన (దోచు నెప్పుడున్. 121 

అరివర్గ!*మన నరిషడ్వర్గంబుగాని వేజెలేదు. పావతరంబైన యీయరి 
షడ్వర్షంబు స్వాధినంబగు నానందంబూ బొందనీయదు. కామాది 

వంచితుండై యా జనుండు (పకృతియు క్రంబగు స్రీ [ప్రసంగంబున 

[భాంతుండై వ్తృ మాతృ పక్షంబు వదిలినట్లు శ్రీమన్నారాయణుని 

వదలియుండు. వేయింట నొక్కారుండు విరక్ర్తుండై హరి భజనంబు 

470 

సీ, ,పపహాద : దుష్షన్వభావుండవై న, నా 
న ట గ్ల 

కాత్మజుండవు నిన్ను హాని సేయం 

దల(చిన నామది దయవువై; ఖీకరో 

రగదైత్యపతుల దురాంరశ క్తి 

వెణవింవ( బంచితి; విశసించుమనిన ని 

న్నెవ్వరు రశ&ింతు ? రిప్పుడే న 

నుగహించితి; నిన్ను న్మిగహానుగహ 

శక్రుని(గా నాత్మ సమ్మతింపు; 

తే. గీ. పేరు పెంపును రూపంబు బిరుదులేని 

హరి భజింతి; విళనైన నతని విడువు; 

రాజదయ నిత్యమని నమ్మరా; దకార్య 

వ. 

పాం 

వ. 

19. మందే. 
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సేయ స్మరాదులు తృషిత సురభి నిహదంబు చేరకయుండ మూర్జులు 

వారించిన యట్లు వారించు; నీ రివువక్షంబు విడిచెద. తం|డీ | 

ఎయ్యది యాత్మీయబలంబని పలుకం బడియె నది విష్ణు బలం; 

వా విష్ణుండె సక లాత్మభూతుండు; తదన్య సేవ పరసంశ యము; 

గతుల విడిచెద; పరుల భఖభబింవ; నీశ్వర బలంబే నా బలంబు; 

త(త్పతిజ్ఞయుష్మ త్పసాదంబున సత్యంబగుం గాత. శ్రా హరి నామ 

రూపంబు రేనివాండని దోషయు క్తంబుగా. బలికిన నేమి ? యదియును 

గుణవంతంబె యగు; స్వసనామరూపశాలి యగు నతం డెట్టు సేవింపం 

దగు? సనామరూపత్య విముక్తికొణికు ననామరూపంబై యవికృతం 

బైన తేజంబు సేవింపందగు. కార్చుణ్యంబు విడుచుటకు( గార్పణ్యంబు 

గలవాని సేవింవందగదు. కార్పుణ్యంబు లేని ధనః! వంతు సేవింపం 

దగగయ. అన్థూలంబై. యహస్యంబై యనణువై. యదిర్హ మై యనామ 

రూవంబైన యనంతవన్తు వెయ్యది యదిభవ భీరువులైన వారిచేత 

"పేవింపందగు; నదియ (బహ్మంబును, విష్ణువును; ఆ తేజంబునే( 

గోరుడు; నతిగుహ్యంబై. పరమ యోగి యోగ్యంబై పరతత్శ నిషం 

జెందిన యీ కథ యిట్టుండన్ నోరికిం దగని కబళంబు [గహింప 

శర్యృంబై అనామరూపుండైనను పుణ్య సహ|సనామంబు అందని లీలా 

ధృత శ్రిమదనంతశ క్రిం దనది, దుష్టాంతకుండై , శిష్టజనేష్టదాత యెన, 

హరి సేవింపందగు. హారి సహ్యననామంబులయందు నొకటి దలంబిన 

నెరటి క్రీ దించిన, దత్సలం బింత యంత యనిన వారిని దేవతలు 

నిందింతురు. బర బహ్మాంబై న యౌ విష్ణువు హుతాశన రూపంబునేని 

వైష్టవ రూపంబునేని భిన్నోపదేశులైన మునులు స్మరించి, యమృత 

తంబు నొందుదురు. కొందణా యీశ్వారుని రూపంబులు విధికమం 

బున సేవించి స్మరించి కాలమృత్యువుం దరింవుదురు; స్థావర జంగ 

మంబులై పృథగ్విధంబులై న నామ రూపంబులన్నియు నా విష్ణు 

రూపంబులే; (ప్రపంచ రూపుండై న విరాట్పురుషుండు నతండె; యిది 

విన్మయకర బె; ఓకఫరణ్రులు దైత్యులు చెనకలేక యుండుట విష్ణుని 

మాయ; యతనిచేతనే కల్పితంబై(న యది) యతనిశక్తి నెట్టు 

క న ల 

9ి() సురఖి ని; ర్హాదంబు చేరకయుండు. 21. వంతుండు. 

వివి ఫణంబులు, 
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నాక్రమించంగలదు ? ఇం[దజాలం బెశింగిన నరుండు గరివించిన 

యు[గపన్నగంబు లతని భయంబు నొందింపంగలవే ? ఇట్టు సర్వ 

కామ్మపదుండై భవాద్ది తరణియెన విష్ణువును ద్వేషింపుచు నాత్మ 

దోహులై యవివేకులు ఖగంబులు పక్యవనంబులు విడిచి తిరిగి 

నట్టు చరింపుదురు. సత్కార్యంబైన నసత్యార్యంబై న (పభ్యుపేరణ 

చేతనే కావించి విచిత కర్మానుగత బుద్ది నంధులై యస్వతంతులై 

యేమేమి గావింపరు ? గురునియెడ క్షోభకరంబైన వాక్యంబు నాకు. 

బలుకుట యు క్తంబుగాదు. న న్నన్నుగహింపుమని మొక్కి. యేమి 

యైన నేంజేసిన యది నే ననుభవించెదనని యూరకయున్న దైత్యుండు 

నన్నిదిక్కులు సీక్షించి మాయా భిదంబున నిట్టనియె. 122 

ఎంత మూడు(డు శివీ(డు; నీక్షింతిరె వీని. 

టోషించిన ఫలంబు ? బుద్ధి దప్పె.; 

బ| తీకూలములు నాకు బల్కెడు; ఏని వా 

క్యంబులయందు సారంబు గలదె ? 

అన్ని యు( బరికింపనౌర యోరి దురాత్మ 

భాషించెదవు మూఢ ఫణితి నిట్టు; 

నాకంటె మంతి రత్న ంబుల కంటె యు 

క్రిని గుశలుండవే !: తనయ: నెండు? 

స ముదిసి రోగ విశీర్జాంగముల. గృశించు 

వాండు వల్కాన' దగుంగాక వయసు గలిగి 

రాజ పుతుండ వె నవ్యర మణులుండి 

యూర్వశికి( గీ బు(డునుబోలె నునికిం దోచె. 128 

మందాత్మ :! సీవు ధార్మికు 

చందంబున. బల్కౌదవు మృషా వచనంబుల్ 

2*నిందించెదు నెం బరమా 

నందంబున. బల్క్ల దైత్యనాయకు లుల్ఫున్. 124 

కాంతా కేలిర సోజ్జ ఇలంబులై న విషయంబు లనుభవింవు; మాయువు 

వృధ 'సేయకుము ; సాభిలాషదృష్టులె మదించిన ముదితలతో 

28. ఏీనినీఉం చి. ! 94. నిందించెడు నే పరమా. 
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రమింపుము; (బబహ్మానుథవంబు కాఘ్యంబు గాదని యెప్పుడు 

మదిం దలంపవు; మృగయాద్యూత గీత రసానుభవంబు చేసి వివేక 

ిక్షా గురువుల ముందర మున్ను పల్కిన యట్లు పల్క_చేరవు; 

మద్భుజాబలగత భౌమ దివ్య విషయంబు లనుభవింపుము; నిధానం 

బువై నధిష్షంచి దెన్యంబు చెప్పుకొననేల * ఆటు వల్కెద వేనిచ్చిన 

సుఖంబు విడిచి యుసేందుని వలన నేమి యనుభవించెదవు ? 

నా యాజ్ఞ నిరంబునం దాల్చిన దేవెందునిం జూడవే * యని హిరణ్య 

కశిపుండు పల్కిన; దన్మం్యతులు “రాజవుత | యూ మహారాజు 

నన్నుగహంబు మాకుం గలుగ మమ్ము నాశీర్వదింపుం'* డని పార్థింపు 

దురు. చందుండు భూషాకాలంబుల వేగంబె దర్పణంబై. యుండక 

విళంబంబుచేసిన. గశల మొ త్రించు, వరుణుండు స్వాదుసిత మధురం 

బులగు జలంబు( గలశంబున నిడుకొని పానార్ధంబుగా వను వెంటం 

దిరుగు; దూర స్థకృత్యంబునకు ననిలంబు దూతంజేసిన నదా 

తిరుగుచు సదాగతియన్న పేరు సార్ధంబుగా. జేసికొనియె; ఇటువంటి 
యేకవీరుండైన దైత్యరాజునకుం "బ్యుతుండవై పుట్టి క్షీణతరులై న 

దేవతలలో? దానునొక ,రుందై న విష్ణుని నెట్టా శయించెదవని పల్కిాన. 

వు హ్లోదుంయు మూరి స్వర ణ ముహాపును గెనియాడుటు 

(పచుర విశ్చంఖల మతులగు 

సచివులు( దండియును బల్కు జడవాక్యంబుల్ 

రుచియించక నిజధర్మ 

పచయమునకు నప్పుడంతరాయంబై నన్. 126 

వారింగని మీకు సరిగా 

భూరిగతిం బలుక బుద్ధి వొడమదు; నేని 

ట్రూరక యున్న ననాదర 

'మరితి( దరింతు మీర అతెజుంగరె? జాణల్. 127 

సర్వ గతు(డైన మాధవు 
నిర్వాణ పభు6 దలంచి నిలిచినచో నా 
గీర్వాణులు చేసిన యం 

తర్విఘ్నములు గురు జనులు దవ్పింతురిలన్. 1256 

లర్. నిధానంబ వై యధిష్టిం ౨. 
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Cl, గీ. 

నారి దీయపు రాణము 

ఖలీ NV య 

పాయోంబులు సంతతంబు నంటకయుగడెం . 

కంన నసూదనుమీ (ద సొకానెకనికి 

నొకయెడ మనంబు తిరళమయియుండు ధా|తి; 

నఖిల విఘ్నూ తరములు శ్రీహరి హరించు 

హరిణ బలోతము శార్లూలవరమువోలె. 

నిరత నర్వేశ భావనా నిష్టుండైన 

వాసి నిషప్రార్దమొనంగు దెవతలుం గలంతు; 
ధి 

రతి దురాత్శులు రాక్షసుల నం గలంతు; 

రలమి గురులై న వారించి కల(తు ఆపుడు. 

దుర్హంఘు దృశ విఘ్నము 

నిర్హక్ష్యముగా6గ నిలిచి నిఖిలాత్స కునం 

తర్హక్షితు( జేసిన, ను 

చెరోకమునందు నతడు సర్వాధికుడై. 
ఇడ 

సీచతరశీలుండ వగుట 

సీచతర రసజ్ఞ్యులెన సీమంతులచే 

నేచెవిని బడిన వాక్యము 

లేచి త్రము లాత్మ విఘ్స హేతుపు లగుటన్. 

నుతహితు (డై న తండి నిజమానుని దుర్విషయాను భూతికిన్ 

మతిం బొడమంగ౭జేెయుటి కమంబగునే ? 

స్థితివలె నాడ(గా* దగునె ? దీరహాతుల్ తముదామె భోగవ 

హ్నితతి(బడంగ( [దోయుమరె నెక్కొని తదవ్చిర తాత్మవృత్తులన్. 

అంధులెల( బురఃసితమెన యటి 
C9 థి షా లు 

యంధువున( దామె కూలుదు రనంగ నేల: 

నొక విధంబున( గడితెరుచున్న నన్ను 

విషయ వారాశిలో ముంవ వేడ్క_యగునేె. 

సువిచారనీతిను 

180 

181 

192 

189 

184 

189 
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క్, నిరయాధ్ధుంబుల. విరిగెదు 

నరులకు జ్ఞా, భదేశ నవ్యవివరాం 

పరమగిుురు.డు తండి యాత్మబంధు.డు ఎలయున్, 186 

క. విషయములు నుఖకరములని 

విషయాంతరముల. జరించు దీరుండె మహో 

తృషమృగ తృష్టలు గని “రేలు 

ల్విషకాంక్షకు మృగము తెలు విథయున నుండున్. 197 

స. అగణిత విషయ (గ్రాహం 

బగు భవవారాళి చూచి యాత ( గంగి న 

ర్వాగండైన వెష్టుం డను తె 

పృగలుగ6 దరియింట, ముంద బాడియె తండి ! 125 

క, తను దానె విషయలోలత 

మనుజుడు వర్తింప దాని నుఅవుట? దగునే 

యనలము దాలు(డు వట్ట 

ఆనుచో నుంగారమొన,గ. జనునే తండ్షీ | 189 

కు. ఇం దియార్గముల యందుం బంచేం దియంబులం బవర్తిల్ల ( జేయుచు 

నశికులైన కువుతులచే( దండియుంబోలె నష్షుండగు; న్వభిన్నునింగా 

నీరుని నేలుగాం దలంచిన వా(డు విషయార్థ[వత్య గాత్మ యన 

యీళ రు నెట్టు "సేవించు ? యామ్మదిళకుం బోయినవా(డు మెరు 

నగంబు విలోకించునే 4 విషయమోశ మార్గంబులు పరస్పర 

విరుద్ధంబులు; లోకమాగ్గంబున నడచిన నాక మార్గంబున నడువవచ్చునే: 

తండీ ! దిషయానుభపంబునందు దుఃఖ పరంవరగాని శాంతిలేదు; 

(బ్రహ్మ మొక్కటి యశాంతికరంబు నీవు విషయానుభవంబు నుఖంబని 

యుంటిపి; బహుదుఃఖ మిళంబై యల్పంబగుటం జేసి యది దుఃఖంబే; 

నాశదాహాహరణ శంకామి శంబై బహుపయాన సాధ్యంబై యల్బం 

బైన విషయనుఖంబు( గాల్పనా ? నింబచూర్ణ ర్భతంబై న ముద్ద యెంత 

స్గల్పగుణంబై న నది భక్షించు నెవ్వండు సుఖంబు నొందు? 

76. పర్విష . 
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నిట్టనే విషయనుఖంబు; వర్వతం బెన్ని యెడలం (దవ్విన |శ్రమంబె 

కాక సుఖంబు గలదే ? అటువలెనే కాచమణికాని దివ్యమణి దొరకదు; 

కాముకుండు బాహ్యసుకా సక్తుండ గు; ౧ఏరూదిత వేదాంత విచారంబు 

సేయు నందాశనే కృపణజనుండు బాహ్యసుఖంబు 

తలంచు; మజియు 

(తిభువనంబును నెలి దీవించు నీవంటి 

ఘనుని యానందంబు మనుజతతికి 

నగు. బరమానంద; మా పరమానంద 

బహుకో టి గుణిత సంప తృవృత్తి 

సంపూర్తి మెజయు: (వాజాపత్యమైనట్టి 

యమ్మ హానంద మత్య్యకిశ యమున; 

నమరు [బ్రహ్మానంద మానంద తతులు త 

దానంద కర్ణనార్ధార్థ కోటి 

భాగ సమములుగా పెంచ; (బహ్మ మైన 

యట్టి యానంద మజర మనంత మనఘ 

మన్ని టికి వెజైయె నిత్యమై చెలంగు 
నటి (బ్రహ్మ సుఖం బగు హరిం దలంవ. 

శి 

హరి సంస్మృతి మాతంబున; 

బరమానందంబు లెల్ల [బావీంవ(గ; ను 

రర నల్ప సుఖము నెవ్వం 

డరయు. బరిక్షీణ చంచ లాత్ము (డు దక్కన్. 

చరణయుగ ళంబు జ్ఞానలశంబు గలిగి 

దుర్హభుండై న యా యనంతుని భబింప( 

బాడి యామీ(ద రోగాద్యుషదవంబు 

లెల్ల జెందక మున్నె మహీతలమున. 

వెంట( గాపెంతయును లేక వికట ఘోర 

కాననంబున కే౭గి యొక )_రు(డు చోర 

గణము తను, జుట్టుకొని భయోత్కంప మొంది 

యున్న నవ్వండు రక్షించునో మహాత్మ | 

ఘనంబని 

140 

141 

142 

148 

144 
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కాన సుఖస్థితిన్ నిలువ గల్గిన యప్పుడె దుర్గతి [కియా 

హానికినై భజింపం దగు నంబ్బుజనేతు; రమాకళ తు; భో 

కానిశ సతృల[ పదు; బుధాత్మమనోత్సవమూ ర్తి; విషు, టో 

నూనిన భ క్రిచె మలి నరో త్తము(డై న ఘనుండు ధన్వు.డై. 145 

ఈరీతి( బల్కు. విని యమ 

రారి సహింపక మదోత్క_్టటా హంకృతి. దా( 

జీరుకము చూత కినలా 

హారము గొని యసహమానమై యున్ఫ గతిన్, 146 

హిరణ్యక శిప్పుండు (పహ్హాదునిక్జ గజముల (దొక్కించుట 

అవుడు పూరాంవర పరామర్శశూన్నుండై [(కోధానల వ్యాకులుండై 

యతిదుర్దమంబులగు దిగ్గజంబులం బిలిచి యీకులదోహిని వధింపు(డు. 

హతుండై మద్భుజాబలాహతులైన వారల విలోకించుం గాక; అల్ప 

కార్యంబు నందు నియోగించితినని లజ్జించ వలవదని యానతి 

యిచ్చిన విని చని. 147 

శుండాదండము లెత్తి మొత్తి, రదన తుణ్జాంగు(గా( (గుమ్మి యు 

చ్చండాంఘిస్పృరితాహతింజిదిమి, చంచద్దొోర ఘీంకారముల్ 

దండిన్ బద్మభవాండ మండల సముద్దండార్భటిన్ నిండ ది 

క్పుండాలంబులు తత,_యాధుతనయుం (గూరోద్ధతిం దా(కినన్. 148 

కులశెలంబులు నాగవేధులు మహాక్రూరంబులై యొప్పంగా 

బల సంపత్తి యనల్పమె నిగుడ, శుంభద్ద్ర దిజ్నాగముల్ 

జలజాక్షున్ హృదయంబులో నిలివి యుచై ్పర్గొరవాటోవముల్ 

గల పహ్హాదు: దరల్పలేక నిలిచెన్ గంభీర ఘోరంబుగన్. 149 

అంత దిక్క_రులు రోషావోపమున, [గూర; 

దంత శూలముల', దద్దెత్య వాలు ( 

దత వూర్యతనువులై యతి వెగమున( గుమ్మ; 

దంతముల్ విరిగి యా ధరణి. బడి; మ 
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రుధారలు వోయి, ధారాళశతర రక్త 

ధారలు దొర(గ, గె నార్వసం ౧నమున 

దైతృవరేణ్యుండు మీరు దహనజ్వాలౌ 
ద ఈ 

ద్ధత త్యంబున నణ(6 చుండని 

యత్యంతా,గ1హముతోడ ననిచె నెగన్, 152 

వారు చని 158 

కాష్టాచక్రము కంపమంద నమల్నోగస్పార రోషాగ్నిచెం 

గాషానీకము తెల లఅవాహినుల( దో (గంబజేసి దుర్ద్వాలికా 

కాళ్చాభీల మవాన లచ్చటల |: మగ్గం (చ్ వోచినం ఫతులై 

కాష్టాధీళశులు వెగ వగ 1( గన్నదరి పం జొచ్చి రత్యుద్ధతిన. 154 

ఇట్లు మహాఖిలజాంలా కరాళం బె న యుగాంతానలంబునుం బోలె 

ననంతానలంబు ప్పౌంగ, దదంతరంబు చొచ్చి జలళాయిం దలంపుదు 

నంతర్భలంబున జగన్నాయకుండు నాయందు( గలండని చింతింపుచు 

నున్న ననలంబు శాంతిమొందె. అంత జలంబులం ద్ వోంగినయట్టనున్న 

నసురులు విస్మయం బంది మణియు( గాలుకొనం జేసిన 

పొనుంగువడి సాధుశిష్యుండు గురుని యొద్దంబలె, _సర్పంబులు 
వినతానుతుని యొద్దంబలె, హరి ధ్యానపరాయణుండైన యతని 

యొద్ద నిరంగారం బె. "యుండె; భవాగ్ని తవింపం జేయలేదు, వె వైష్టవులం 

బాక్ళ ,తాగ్ని తవింపంజేయ గలదె ? అట్టుగాన నతండు సుఖంబున 

నుండుటవిని యారాజు రోషించి మృత్వజిహాఖీలంబై న కరవాలం 

బెత్తి వైవం జూచిన వురోహితు లతనిం జూచి యంజలి(జేసి యిట్టని 
వినుతించి రప్పుడు. 155 
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UK క్ 0 టను త cP ర్ గ (0 3 29 

ల ” పై 

నూదు(డు సుకముమారు6 డితని మని, ౦ంచు సవా | 
er 

mu 7 తే.గీ. చాలు రోష 

సింహవెతంబు! దా. దా(క 
రా 

తాళ్ళు మిందునకొక్కు యతృం టొనరి+* 

యతని రక్షించు మింక దై త్యాధినాథ ! 
ty 

స్, అర్భకుం డతడు దండార్హుండు గాడతి 

జడు(డు నీ సుతుడయు్య( జాల నసుఖ 

మందుచున్న వా; డత్శంత కారుణ్య 

పాతు డింతట్ననె న బహువిథముల 

బుద్ధిగా. జెప్పి, యుద్భుద్ధంబులె న యు 

పాయము ల్ లోధించి _పాజ్జుం నేసి 

నిర-హించెద మరనిపుణతరోకుల; 

“నవి వినకున్న దురాత్ము మదియ 
తే.గీ. శాప మిచ్చెద; ముడుగుమీ సాహసోకి 

స్వామి ! యీతండు శస్రాశి న సమయకునికి 

యద్భుతముగాదు, తదృలోదయము: దాని 
Cal 

యౌాషధంబు నెలుంగుడు మనురనాథ | 

క. అన్నియు నన నేటికి లో 

కోన్నతశీలుండవు తావకో[గ కోధో 

త్ప్సన్నవరాధమున కితం 

డెన్నిక నర్హుండె దానవేశ్యర : యింకన్ . 

తే.గీ. అని కుమారుని, దోడ్కొని యపుడు తత్పు 

రోహితులు విజనస్థలి నూహసేయ' 

జనిరి; యాప త్పృణాశను. జకహస్తు 

నత(డు మదిలో. దలంవుచునచట నిలిచె. 

ల్లీ. యితనిషపె 
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a7 ఇ. ఇ” ఆలో 

నిలిచి గురుగ్భహంబున శుతి నికారణ పాన భో జనాదు మాడిం 

దలంపుచు బాహుకృత్యంబున జదుండువోలె వితర్కి వచ జగం 

బంతయు నవంతమయంబుగా.జింతింపుచు నున్న యా (ప్రహ్హాదునిం 

జూచి గురుకుల సహవాసంబులగు బాలురు (శుతిపఠ నంబు, 

జాలించి యిట్టనిరి. 161 

దితికుల మౌళిపుత : భవదీయ చరి|తమ భోగలోభనం 

గత; మదిగాన నీ మదినొకానొక తేజము వింతచెసి సం 

తత పులకాంకుర చ్చటలు దాల్చితి; చెప్ప6ంగ వచ్చెనెట్టు ల్రీ 

స్థితి ? యెణీంగింపు నీ మహిమ శ్రీకరమె జగముల్ను తించ (గన్, 162 

దితిసుత సం పేషిత వ 

[కతరో[గ భటాహివహ్ని కరి బాధలు లే 

కతి సుఖమున నుండి తివి 

వితర సుఖ వితి నొందుదేమి కుమారా ! 168 

గా 

_పహ్హాదుండు దె త్యకుమా రులకు. బర మార్థం బెణింగించుటి 

వ. అనిన విని మహానుభావులారా : మీరలడిగినయట్టనె నాకు నన్యాఖి 

లాషంబులేదు. ధనజన రమణీ విలాస రమ్యంబై న యది భవంబు; 

దాని వర్షింపవలయునో ? చేవింపవలయునో ? విబుధులం బరామర్శిం 

వుండు; “ముదల జననీ జఠరంబులో నున్న వా రనుభవింపు దుఃఖంబు 

ఏనుండు; కుటిలతనువులె, సదాగ్నితపులె, వివిధ పూర్వుజన్మంబులు 

తలంపుచు నమధ్య పంక లిప్తుండనై తి. పూర్వుంబున నిశ్వరన్మరణంబు 

సేయనై తి; బహువిధ బహుజన్మ ఇఖదంబు లనుభవించి నిజహితం 

బాచరించుకొన లేనై తి; . మూఢుండనైతి; మాతృభుక మహోగకటు 

లవణామ్షరనంబులచే దేహంబు తవింవుచున్న యది; యనవకాశంబువలన 

నచలంబైన దుఃఖంబు (పావ్లి ంచె; ఇదె హరిని మజచిన ఫలంబు; 

కారాగృహంబున( జోరుండు వోలె జరాయువి ట్కిమి మూత 

హేయంబైన మాతృగర్భంబునం బద్ధుండనై తి; ఒకానొకప్పుడేని 

ముకుంద పాదన్మృతి సేయలేనై తి; నింకనేనియు నితరవాంఛలుడిగి 

హరిభజనంబు చేసెద; నెన్నండు గర్భంబు వెడలుదునప్పుడె పూర్వ 

మూఢత్వంబువద లద ననికోరుచు దారు బద్ధంబైన పశువు బంధనచ్యుతి. 
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గోరునట్టు మాతృగర్భ సిర్గమంబు గాంత్నింపుచు, తృషితుండు 

తటాకంబు న పెక్షించినట్టు పరి భమించుం గాన, గర్భంబులో 

నున్నతజి సొఖ్యంటు అభింపదు; గర్భంబు వెడ లినయప్పుడు బాహ్యా 

నిలస్సర్శనొంది, తల్రియుం దాను మూర్చనొంది, బహుదుఃఖంబు 

లనుభవించి, సేదదేరి, గర్భంబులో(గల జ్ఞానంబు మఅచి, మున్ను 

గోరిన యాళలు విఫలంబులై , యురస్థమృత్యుని భోగవాం ఛలుంబలె, 

అభధింపవ్ప; యోగియెన మునియుంబో లె గర్భంబున నన్నియు 

నెజింగి బాహ్యంబున విన్నృతి నొందు; ఉజాగర సుషుష్యవస్థల యట్ట 

గర్భ బాహ్య వదేశంబుల వర్తించు మణియు. 164 

పృథుల బాహ్యానిలాసి నిర్భిన్న బోధ 

వృక్షనవ్యాంకురములో లి వెడలి వచ్చు 

నల్పమున కల్పమునునైన య యట్టి జ్ఞాన 

మదివి వృద్ధి వహించు దేహంబు తోడ. 165 

శాస్త్ర సత్సంగతో య సేచన సమృద్ధి 

జెల(గు జానాంకురము( [బోదిచేసి, చెట్టు 

గట్టి, పొదలిన యట్టి వృక్షంబు వలన 

మోక్షఫల మందుదురు మౌని ముఖ్యవరులు. 166 

అర్థ కామానుగతులై న యట్టివారి 

యాత్మలో గలునటి జానాంకురంబు 
౧ రు ఖీ 

(ప్రబల వర్షానల్న పత _ప్రమయి విఫల 

మె మరణ ఖడ్గ విచ్చిన్న_ చలించు. 167 

జననంబును మృతియు( బున 

ర్హననంబు: బునర్మృతియును సాందముగా. గూ 

ర్చిన మౌలిక కడతెరదు 

ఘన విజ్ఞా నాసిచేత ఖండించ( దగున్. 168 

[పసంగంబున బాల్యదుఃఖం బెటింగించితి; నాధివ్యాధులచే( వీడింపం 

బడి పల్కు సమర్థుండుగా( డంత( గీడానక్తుండై. మజ్జన భోజనాది 

వరెచ్చచే( గ్రైశంబునొంది యుండు; పురుషార్థ బుద్ధిచె నెద్దియేనియు 

నన్యులతో హాస్యంబు గావించు; వృథాాశమార్తుండగు; నిది బాల్యంబు 



(౫ 

నారదీయవురాణము 

నందునై న యజ్ఞత; యావనంబున నగునుఖం బెశింగించెద వినుండు, 

పంచశరుండును బంచేందియంబులు జబాధింప నతి దుర్రభంబులై న 

యవి యాత్మంగోరుచు నర్గంబువలన, భార్యాడులవలన( బరితో షంబు 

నొందుచు, నిజదారధనాదులం బరితుష్టైనొందిన, విభవంబుల సుఖం 

బనుభవింప(డు; విభవంబులన్సియు ననిత్యంబు; లీ విభవంబులు 

చనిన గోటిగుణితంబగు దుఃఖంబు (పావించు; దారప్వుత ధనంబుల 

యందు నెవ్వండు లోలుండగు నదియ దుఃఖంబు; తద్దుఃఖ మహా 

తరువులకు వీజంబులు హృదయంబున నాటిన నవికాలంబునందు( 

దనువు భేదించి మొలక లెత్తుపర్యంతమును దుఃఖథాన్వితులగు ధన 

దారవ్మతుల నాత్మజ్ఞుండు గానివా(డు పర్మిగహించి (గేడించు; 

నమం,తజ్ఞుండు వ్యాళ నిశువులం బట్టిన తెజంగున, బిర్జంబైన నావ 

మహాబ్ది నాశ యించినయట్టు, విచ్చిద్యమానమాహోన్నతశాఖి శాల 

నక్కిన మాడ్కి( గేవల నశ్శరంబులగు విషయంబులు భజియించి, 

దుఃఖంబు అనుభవించుంగాన, నీ యౌావనంబున నని నుఖంబులేదు; 

వార్థకంబున దుఃఖంబేమి 'సెప్పుదు 9 నాది వ్యాధి మహానదులకు 

నర్భవంబగు; ఇంతియకాదు; సర్వావస్థ్టలయందును సుఖంబులెదు; 

మజియును, 169 

వు, తులు లేకయున్నయెడ పూర్ణతరోత్కట మోరదుఃఖముల్ 

వు[తులుగల్లి సద్గుణ విభూతి వహింపకయున్న దుఃఖముల్ 

పు[తు అకాల ధర్మ మునుబొందిన యట్టి యవాచ్యదుఃఖముల్ 

ప్వుతులు గల్గినంతనె యపూర్వుసుఖంబుల బొంద నేర్చునే గ 170 

దార సుత బంధు మితా 

పార మహాసంపదలును బహుదుఃఖములొ 

తారాధిప మధుమంద న 

షీరాదులు విరహిజనుల నెంచు తెజు(గునన్. 171 

చొప్పడ నెన్ని విధంబుల, 

దప్పదు మది మృత్యుభితి; దాననుఖంబే ? 

-యెప్పుడొ యెవ్వని చేతనా 

యిప్పుడొ యీ వెనుకనో మహీవలయమునన్. 172 

N-31x 
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అనలోదకాన్న పానా 

హి నిషాద మృగ ఖగ వకు సమీరాదులచే 

సనిశంబు మృతి లభించున్ 

జనులకు దద్దణన చేయ శక్యంబగునే 7 178 

వెకలాంగత్వము, మాంద్యముం బధిరతావేశంబు రోగంబులుం 

[బకటంబైన నరాధము ల్మననులో( ద్రాణంబులన్ రోసియు 

న్నకటా! తద్విషయానురాగమున సహ్యం బౌట చితంబె? కా 

ముకులై తద్విషయానురక్తులగు నా మూథుల్ (వమాణంబులే. 174 

కావున నతి దుఃఖద భవ 

"సేవ యొనర్తురె (పసన్న చిత్తులు మీరల్ 

థా వజ్ఞు అఆబంగూరే యీ 

పావీణుము మెజసి యిట్లు పలుకందగునే. [75 

ఇంతియకాదు. వ్యిపాత్త్రంబు నొందియు నార్తింజెందుట కల్మికి నిది 

సం[పాప్తంబె కర్మవిపాక భేదంబున నానావిధ యోనులంజెందవలయు. 

గానావిధావస్థలు మనచేతనే చూడ ంబడియె. కర్మవశంబునం జీవులు 

సంసార  వనంబునం జరింపుచు నిత్యభితిమై పాపవ్యా[ఘసింహా 

భీలవృక భక్ష్యంబులేని, నృవవధ్యులేని యగుదురు; నిషా-రణ|[వియ 

హ స్త్రికనకంబులె బద్ధంబులై యుండు; పశువులై దుఃఖంబున 

భారంబు వహింతు; రపరాధంబులకయ వర ఖేలనార్గంబుగా మెష 

కుక్కు_టంబులె యుద్ధంబు, గావింతు; రిదిమొదలుగా( గర్మానుగత 

యోనులంబొందిన వారి దుఃఖం బింతింత యనవచ్చునే? దైత్య 

పు[తులారా *యిది జంగమ రూవదుఃఖంబు. స్థావరత్వ రూపంబున( 

గష్టతరంబౌనో కాదో ? ఇట్రని తలంచిన భవంబున నుఖాంశంబులే 

దెప్పుడెప్పుడు విచారించిన నప్పుడప్పుడు సంసారంబు దుఃఖమయంబు; 

దినికి సాధుజనులుచొర రత త్త్యవిదులైన మూఢులు వహ్నియందు 

శలభంబులుంబోలె నంసారంబునం బడుదురు. నసుఖముంబలె( 

గాన్సించిన యీ భవంబునందు బడుట యుక్తంబె ? గత్యంతరంబు 

లేక యన్నాభావంబున( గృశించిన వారికి( బిణ్యాకతుషాదిఖాదనంబు 

తగు. పూద్దనకుం దగునే? శ్రీవతి పాదపద్మద్వంద్వార్చనా (పాప్యా 
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నాద) ఎబహ్మానందంబు సవ్యంబతావ మి|శ ౦బు సర్యజన సాధారణంబు 

గలదు; తదర్శ్వనంబు మోక్షవదంబు; అక్షాళ (పావ్యంబైన 

యీ మహాసుఖంబు విడిచి యెవూండన్య సుఖంబు(గోరు ? రాజ్య 

వె భవంబు విడిచి భిజాళనంబు సేయుట సుసాధనంబై నం [బప హ్మ్ 

సుఖంబు గలుగు; విషయానక్తుండైన వాండు జాతంధుండు; బుధులు 

తనుంజూచి దుఃఖించిన భవంబునందే విహరింతు రెట్టు ? ఖవంబు 

దుఃఖమయంబుగానెజింగి హరి భజనంబు(గావింవుడు. తద్భజనంబున 

నవరోక్షంబెన సంస్కార ఫలంబు మికు లభించు. మజియు 176 

లయు నసార ఘోరభవ వృక్షమునందు రమాధజార్భునా 

అము జనించె నొక్కుటి; (పపన్న సుసాధ్యము తత్సలంబు; ని 

2లఅ(దను వె త్రకుండిన నవశ్యము గలదు దేహమేంగినన్ 

గలుగునె లింగదెహ మటుగాంచిన నీవులకుం (బసిద్దిగన్. 177 

ఇదియెటి(గి బాహ,నుఖసం 

పదగల జను, డచ్యుతాం[ఘి భజనముసేయన్ 

దుది ముట్టి జన్మ ఫలమా 

పదలుడుచ్చం గాకయున్న బతితుం డరయన్. 178 

సంసారంబున నుండియే హరి పదాబ్దాంతంబు అర్చించి త 

త్వంసారంబు నధోగతిం జరపనే కావత్పనంగంబునన్ 

స ంసిద్ధంబగు6గాక మీకు జనులెంచంగా( గృతమ్నత్వ మా 

సంసారం విపు డా[కమించునె (పశ స్తంబైన సీ ధామమున్. 119 

అనియెటీ గి మానసాబ్దం 

బున నీశ్వురు శంఖచ|క భూరిగదా రో 

భన బాహుభ కియోగం 

బున గొలం(గ వలయు గామములు విడిచి జనుల్. 150 

సర భూతంబు అందున, శక్తి గలుగ 

వారివై మైతి నిలుపంగావలయు; రోష 

._.కామముల మీంద రోషంబు గలుగవలయు. 

గనవలయు శ్మతులని రోష కామములను. 181 
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(ప్రతిమా రూపములందు( జక్రధరు నన్వాలింమై గొల్చి శ్రి) 

ఇల ్ధ ఇ సనా a ww రు జో 

పతి సర్వాంతర సింగా దనెదు దుష్పజ్ఞం న ద్వేషులై 

క్షితిదేవోత్తమ పాదము ల్లొలిచి తచ్బీర్షంబుబిందం బదా 

హతి6 గావించిన యజ్ఞ నట్ట సున పాపాంబోధి మునున్ వగన్. 189 

మీరు నాస్తికులు, భవసింధు నిమగ్నులై నవారు గాన మీకు నెజింగించెద. 

మునీం|ద జుష్టంబైన జ్ఞానంబును (తయీమాశ్రనర్థంబై న జ్ఞానంబు 

సకు ననన్యభావం బంగీకరింపవలయు; నెద్దియైన మనంబున నానా 

విధంబుగా దోచియుండు నదియు. (బయత్నంబున నొక్కటియే; 

(బహ్మం బాత్మా కార్భ్ణంబగుటంజేసి (బహ్మంబె కానెటుంగందగు. దాని 

నొకానొకప్పుడు మయువరాదు. మలినంబైన మనంబు బృథక్కు.(గా 

దెలివి యాత్మను మోనవుచ్చు; నిది మనస్స భావంబు. ఇది యప 

మత్తులై యెజింగి త/త్సతికూలంబుగానే యాచరించి దానిని 

గహింపవలయు;  ఎవ్వండు వస్తువు విభిన్నంబుగా. జూపుచు 

మలాథ్యంబైన మనన్సు( (బవ రర్తిల్హం జేయునో వాండా మనంబునకు 

మాలిన్యంబు భవవిభావ మాలిన్యంబైన వాసన యని యెజింగి యా 

వానన వెడమకుండ మనో నిరోధంబుసేసి శోధింపవలయు; నెవ్వండు 

వస్తువు విథిన్నంబుగా. జూపుచు నందు నభేదదృష్షియై పయత్నుండై ' 
యుండునో వాండు మాలిన్యంబు దప్పి సుఖియగు. పూర్వస్థిత 

మాలిన్యపణాశనంబున  మనంబు దృథంబై పశుద్ధ జోధనంబు 

నొందు. పశస్తంబగు నా మల వణాశనంబు మనంబు నిరోధింవక 

పుట్టదు, గాన మనోనిరోధంబు 'సేయవలయు; మనోనిరోధంబనంగా 

మనంబు నిర్విషయంబై యుండుట ? ఇదిసేయ దుష్కరం; బుపాయం 

బులంగాని సాధింవరా; దా యుపాయంబు లెదు తెజంగులె న గుణం 

బులై యుండు; జ్ణాన ధ్యానంబును మనోనిరోధంబును, మానసోపా 

యంబును వాయుబంధనంబును నివృ త్తిచిత్తుండై హృదయంబునకు 

వెలియె నాథసేవ సేయుట ననంగ; |వవంచంబు ద్వివిధ 

భూబాహ్యాంబు, నాభ్యంతరంబునని; ధన దారాదికము బాహ్యంబు; 

గొణధ్యానాదికం బాభ్యంతరంబు; బాహ్యంబు వదలవలయు. కించిద 

వలంబనంబు సేయక మనంబు బాహ్యతాాగి గానెరదు, [వజంబులో 

నుండి గో వజంబులో నొకభేనువుం దోచిన మరలి మరలి పూర్ణ 
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స్టలంబున క పరువెత్త నన్యపశువుతో లంకెవై చి తెచ్చి పూర్వస్థలంబు 

మర చియున్న పర్యంతంబు లంకతో నుంచి తత్పూర్వస్థలంబు 

మరచిన లంకె విడుతు; రిట్టనే విచక్షణులు నీతి. దర్కించి గౌణధ్యా 
నాదియోగంబునన్ మనంబు బాఘ్యాం|దియంబుల వలన మరలింప 

వలయు; నిజమనంబునకు నిర్విషయత్వం బనందగుని [క్రమంబు 

[పకారాంతరంబునం గాదు. కమంబునంగాని యున్నతపదంబు నెక్క 

సమర్జుండుగాండు; కమంబు దక్కి యెక్కె_నేని యథఃపథంబు నొందు; 

తత్ఫ-_ర్శ్మంబు సేయుచు, దత్క_ర్మంబు గావింపుచు, శంఖ చక గదా 

ధరు యమాది గుణసంపన్ను, ధ్యానించి యా|కమంబున( బరమ 

ధామంబునొందు. మీరు నాకు( బరమమి|తులు లోకరహన్యం 

బెణఖింగించెద; నత్సంగమంబున విష్ణుకథలు ఏనుచు జగం౦బు విష్ణు 

మయంబని యెజింగి సర్వజనులయెడ మైైతిగావింవుండు. విషయంబుల 

యందు దోష దృవష్షి పూని, సర్వస్రైళ నివారకుండైన విష్టువును 

స్మరింపుచు, సతృంగంబులెక యుండెడు విష్ణు విముఖులం గూడక, 

యుంటిమెనుండి, యా విష్ణు విముఖులం దూషింవక, యిష్ష|పా ప్రీ 

వివత్తులాత్మ కు నమానంబుగా. జూచుచు, నెయ్యదియు సంక ల్పింపక, 

యెల్లప్పుడు (బ్రహ్మ జిజ్ఞాసం బూని, యవర రాతంబుల లెచి యౌచి 

త్యంబున “నాత్మ యెటువంటిది ౩? దేహం వెందుననైన యది: 
మనం బే చందంబున వర్తించు ? దళానిలంబు లెట్టిపి 2 యక్షంబుల 

కుద్యద్వృతు అటువంటివి? ఆత్మ పరమాత్మలకు భేదంబెట్టు? ఎవనిచె 

న్ విశ్వంబు సృజియింపంబడియె ఇనా విశ్వం బెవ్వనిచే ధరియింప 

బడియె ? వెదంబుల తాత్పర్యం బెట్టది ? బంధం బన నెటువంటిది? 

మోత్తంబన నెటువంటిది ? (కొత, మంత దష్టవ క్రయునన నెవ్యండు? 

జనకుం డెవ్వండు? సర్వగత మై నిత్యమైన యానందమేల కనిపించ 

దని గహనాంతమైన [బ్రహ్మమునున్న సద్వ్భృద్దుల మణియు మతీయు 

నడుగుచు నన్ని యెడల. [బభుండు (ప్రక టంబుగా.( దోంచ, స్వవ్న 

దశయందు మనంబు హరియందు నిలిపి రమింపవలయు; తానే యతని 

నన్వయించి పశ్తువభ్య స్త గృహంబునకుం బోయినయట్టు చనవలయు; 

సత్పథవర్తులైన వారికి హది (పనన్నుండగు; విమలజ్ఞానపుర సృరంబై 

దుర్తభంబైన సిజపదంబు హారి కృప 'సేయునంత, దుర్గమ యోగ 

తంతంబునం జరించు వారికి( దత్త ఇంబు బుద్ధి [క్రమంబునంబొ డము. 
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పరలోకమునందు నీ ఫలములేదు. వెక్కులేటికి ? భవాంబుధి( దరింప( 
జేయు హరియ పరంబై న పరాయణంబు; శతసహ్మ సంబుగా( బల్కెద; 

హరియే పరంబైన పరాయణము; మీరు నన్నస్రాదిఘాతంబుల 

నొంపక జయించితివనుట విస్మయంబెః అణి మాదిసిద్దు లీశ్ణరస్మతి 

విఘ్నంబులు; విష్ణు సేవియెన జనునకు విముక్తియ నతృలంబు. 
తదంతరాయంబు చి సర్వసిద్దులు నని, 168 

అవుడు యోగీశ్వరుండైన దయాబ్రి (వ 
హ్లాదుండు పలికిన నాత్మనలరి 

ధన్యత, గనిరి; కొందు దితిజెశంరు 

కడకేగి భయమున. గంవమొంది 

“యుధివ నీ నుతుండు మా కందటకును దత్త 

విద్య బోధించె( [బఏణు. డగుచు; 

ధ్యానంబు, జ్ఞానంబు, హరిముకి, యనియిడు 

వచన మొక్క_టియే కేవలము పల్కు; 

నతని సన్నిధి నుండ నెట్టగునొయనుచు 

నేగుదెంచితి'” మనిన నమిద్ద రోష 

చటుల ధూూమాకుండై నిశాచర విభుండు 

గరము దెవ్పించి( బావనంగరము( బూని. 164 

హిరణ్యక శిబుయ (ప్రహ్లాదుని ఏష ప్రయోగాచులచే జాధించుట 

క, 

ఆ,వె, 

సూద కదంబము రమ్మని, 

నూదకభోజ్యాదులందు నొనరిచి, నుమన 
స్సూదన మని గరళము మధు 

సూదన సహితునకును భక్తి నూన్యత నాసంగెన్. 165 

అపుడు వాసుదెవు. డతి భక్తి నెప్పటి 

యట్ట తన్ను దితి సుత్యాగయాయి 

యాత్మ దల(వ గరళము జ్ఞాతద త్త మ 

జ్ఞాత జీర్ణమై యెసనంగ(జెసె. 156 

గరము[మింగి నిర్వికారుండై యుండు (ప 

హ్లాదు( జూచి దైత్యు( డతివికార 

మందె(; దథ్య మరయ నది తనకే విష 

మై తనర్చె నప్పు డద్భుతముగ . 187 
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కనలి (పహ్తాద రక్షకుడైన దేవుని 

నెబటు(గక యంత దెత్యేం|దు(డడరి 

కోధాంధు(డై యతి రూరత నిజవురో 

హితు నిరీక్షించి మహర తోడ 

“నతి మూఢులార! ఖరాసిచే వీని ఖం 

దించ వారించి మదగంచనంబు 

చేసితిరి మిమ్ము శిక్షించి పిదప నీ 

కుల నాళరుని, బట్టి హాలు" ననిన 

దద్దిజులు వాని సాహసోద్ధతి మెణీంగి 

స్వామి £ కావింతు మే మభిచార కర్మ; 

మందున హుతాళనుండు త్సపినొంది దుష్ట 

కృత్య(గ్భ త్తి ఏనిర్మి ంచు( గొల్బిషమున,. 1౬ 

తంతముల ఎెలయు నస్మ 

న్మంతంబుల శ కి చూడు మనుజాశన : యా 

హం[తము మింద విశాలము 

సంతానము లేక యురుకు చందము. జూపున్. 100 

అని _ప్రహ్హాదుని నేకాంతంబునం దోడుకొని చని యిట్టనిరి. [90 

ముల చేత (బితికితి; మూర్భ్జు( డైన 

దై త్యేందు( డంప నుద్ధత శక్రినీ ధైర్య 

మణ6గింప( బూనియు, హరి పదాబ్ద 

సేవకు నిన్ను హింసీింవ నుపేక్షింటి 

హితము చెప్పెదము సమిద్ధ బుద్ధి 

నింది రేళ స్తవంబు నహింప( డనుర 

వరుడు; సీవును వద అవవ్వానుదేవు; 

నతని సద్భ మెజసి నీ యంతరంగ 

మున( జరించుట నీతియై పొడమె మాకు. 191 
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రం Rr STAT Vv ౬ వ. wu అసురవర్యులు నిజ పంపత-ంబున నిను వదింపలప, వెషవంు 
__ వం ట్ 3 కరా మో 

3 

చా అల టే ళ్ ల — ష్ 

మెషెంప  శక్రులముగాము; గసణరహితులమెన  మాచెత నీవు 
యానా 

< నశ మ అగా జి మట వా ౪ వధ్యుండవగుదువు; వరాధీనులము; నీకు జివనోహెంషం బొక;_టి 
తా నా ఇల = ఇ” గా ఒ క 

గలదు; హరి నుతింవక రాజును నుతింపుము; హరిని మాననంబుననే 
య ఇ ఒక నం. 2 టీ మ. . లో న్ు yal దూది ర ~~ పూజింపుము; మాననహాజి శయనా ధనము; దివ్వ కౌధంబు 

డా a రా క + హా నవయాంత్రు సొందకున్న నెక హిరంబు చెవ్పెదము; సత్కుల _పసూ డప్పు, 

రాజాధిరాజాత్మజుండవు, వ,జదెహుండవ్ర, యౌవన సంపన్ను ండప్పు, 

రాజలక్షణ  ఐత్ముతుఐడవ్ల, ఆలంబనం దితృచ్వది యగు హపియందు 
(= 

33 tal + 

లోకే వలవ ఉనిన దురాతి బూ౨హితంబులెన విపవాకుంబులు 
వావ ల ర చ్ దల టా ఇల 

విని “యహొౌ!: మాయో డని పల్కి కృణంబు తలయూచి 
” 3 మ ta) యా చేల 

విషయా  నిమమెక్షణుండె కించెద- కొని తాననుండె ది-జుల- 
న్ లే టా చ Lan య 

శ ఇల్ల ఖీ - చ ~~ జూచి వహ్హాదుండు “హర హాజనంబునకుం గాలం బకాలందు 
టు a 

ల జో క జో రా త లా. 

చూతురే?  సాధువేదాఐంత సిదాంత నిరావెత=దగునడి యయంది 
ధి 

యదడియకాలం; వీదీతిమాటికిం బలుకం చగదు; మిరు గుకు వరులు; 

సుఖకరంబుగ6౬ బలుకుండు; మహైశ-ర్భు మత్తుల 

నిట్ద్టంబలుక దగు; వదవదులై న వొవులకు మెక నెట్టు నొరాడెడు 

తథ్యము వలికెద మని వతినచెసి శిష్యవతాలురై న గురులబె 
నకాలంబున విమ్ణుభ డ్రి వదలుమని పలుకవలచె; భవదావాగి? 

తపుండై విష్ణు [హదసమా|శ్రయంబు( జేసిన జనునకు నెయా 

కాలము ? తావ, తయానలజా్యాలాజ-లిత మైన దెహమందిరంబు వెష్టు 

భ క్రైరసంబున శాంతిం బొందింవ  వలయుంగాక, కాలం బవ 

డీతించు ? యజ్ఞకాల, దానకాల, జపకాలంబులు గలవుగాక : నఠెా-శ 

భజనంబునకు. గాలంబు కలడె? యా 

విష్ణ భజనంబు సేయుచు మహానుభావులు క్షణము విఘ్న ంబైన 

దుఃఖింతురు, దగ గొన్న పశువు పానంబు సేయుచు నంతరంబు 

వడనీని యట్లనె విష్ణు భజనంబు గావింవుచు భవవైశంబు నొందు 

(ప్రపన్నులు వ ర్తింపుదురు; మజియు 192 

మి? 

te cA గ్ర హ్ టె గ క్ 0 0 గ్ర 

చలుకుల( బొగడుచు, మనమున 

దలపుచు6, బడి మొకుు_చున్, ముదంబంద(యగం గ 

నుల బాష్పంబులు _గమ్మంగ( 

గల యాయవు హరికి నిచ్చి కాంతురు థీరుల్. 198 
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తే.గీ. అన్యభయముస సర్వేళు నఖిల వరదు 

తే.గీ. 

నెట్ట వినుతింప కుండుదు, నితడు దక్క 

జనుల నెవడు శాసించు ? సర్వమునకు 

నత(డు శాసిత వి|వకులాథ్యులార : 194 

ఇంతియ కాదు [పాణభయమర్చుడ మానవు. డద్ది కన్యకా 

కాంతు నుతింపంగా6 దగు; నకారణ బంధుండు దాత, దైవ, మ 

తృంతహితుండు, తండి, పరమాత్మ గుణాథ్యుల( బోచు, దుషులన్ 
లి న + ద్ర న్ టె 

బంతముతో హరించుననపాయ మహోన్నత పుణ్ధశీలుండై . 195 

అతని సంకి రనం బతి సంల్వ ఫలము, 

తెగువతో విడు మంటివి, తగునె నీకు? 

దత్సలం వింతయనుచు( గ్ ర్రనము నేయ( 

గల(డె శంకరు(.? డది వినగోల(డె ధాత: 196 

మా తండి యిష్పుడలుగన్ 

హేతువు మణి యెక్క్లడిది ? రమేశ్వర కథనం 

వీ తజి. బలుకుము మెఘము 

చాతక మాళించున ట్ల చయ్యన( గంటిన్. 197 

భవదభిపాయమిది యా ర్తి బడినవెళ 
హరి భజించు మనుట దురాశాంతరంబు 

లివిసకల జంతువులు వెలయింవ [బ్రతుకు 

నిత్యమె 2 యెన్స (డే మౌనొ నీర్ణయింప. 195 

ధరనత్యంత సుదుర్హభం బగు నరత్రంబందియున్ మూఢు.డె 

దురధి పాయ త(దాడి యెక్కి_కరముల్ దూలన్ ధరంబడ్డ య 

ట్టురుశ క్రిన్ నుఖియై మురారి మదిలో యోజింవ(గాలే(డు; దు 

స్తర రోగాతురు(డై భబింప(గలండే తధద్దుఃఖ జాడ్యంబులన్ 7 199 

ఆతురు(డనె యొనర్చెద 

నాతతమై, మెజయ (శయమందెద నని యీ 

బూతెన యాశ లన్నియు 

యాతనలకు( [దోవలందు రార్యోత్తంసుల్ . 200 
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అతియు కి గురుత చెప్పిన 

హితమగు నది సేయవలయు నియతమునున్ సా 

ఘతరుంతు, హితేతరంబుల 

సతత గురు [ప్రయములైన జడు. డొనరించున్. వ్య] 

అటుగాన గురూ క్తమైన విష్ణు భజన పరిత్యా/ంబు సయ నొల్పనని 

సలైన మాంతికులు రోష్షించి పావకోదితకృ త్తిచే 

రించిన |ఐహాదుం డిటనియె. 92 
_- 6 లా 

bx q , కత 
ty ల జో లి 

- లేవె యితరాధిక రింటు లెన్ఫె ని 2 బా 

గలునెడ డ నెచ్చోనుండు సక్స తియున. 80౦౮ల 
గ్ ల 

కాలాత్నాఖిహితుం గలంచి యణ(గంగా6 నేయు కృత్త్యాదికా రి 

ఫీల|కూర గహంచి లీలగను గన్సింవంగ నాకృ త్తి తి యా 

కాలోతాల మహానలంబు తృటియె కాన్సించు నిద్ధాతిలో 

నేతా కారణమున దప్పునె ఫలం బింతే వితర్కించినన్. 904 

ఇటను నపుడు. బి05 
ల 

దానవ పురోహితులు పహవ్లీదునిపైం గృ త్రింబయోగించుట 

రాం, (కోధ్యనస్త వివేకులై దింజులు దుష్కర్మాత్ములై మం|తగ 

రాా-ధిక్యంబున! బొంగుచున్ హవనముద్యద్భకి, ( గావింప దు 

7 స్యాధస్పారతరన్ఫులింగములలో స్యకోథమై కృతినం 

బాధాటోవపముతోడ నార్పుచు వడిన్ _బహ్హ్రాదు ధట్టింవుచున్. 206 

అప్పుడు సకల భువనంబులు [(గక్కదల నార్చుచు శూలంబు( దివి 

(పహ్హాదుని నాటించినం. దజ్జ్ఞ్యాలాన్ఫూ ర్తి హరి భ క్రి రసాంబుధియెన 

యతని వలన శమియింబె; వహ్నిం గలసిన యుల్ము కంబుల చొప్పున 

నేర్పడక దీవుండు |[బహ్మంబుబలె( గలిసియుండెనంత. 207 
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పె్ణు తేవోమయుండగు విభునియందు 

. తేజోమయంబెన యా తిశూల 

మెక్యమందె, బరాత్మ జీవాత్మ గలసి 

నక 
సర్వ్యభొ జి విపజన్మంబు ధ్యానహీ 

నుండొనర్చు జపము, దండిన [వ 

తమున( జదువు వేదతతియిను బోలె; ది 

సన్న ద్దు అగుచు నా సానంబునందు( [చి 

యోగంబుం జేసి, యత్యుగులైన 

ద్విజుల పె సంగాత డిధితుల్ [(గమ్మంగ 

హీన దక్షిణ౫పజ మెట నట 
జ్ య (ఆ) 

నవు డథోగతి( |దోయ, హ_స్రముల్ శిరమున 
దాల్చి వస్త్రములు విదల్బుకొనుచు 

దాడి వార అఖండ రోదనముతోడ( 

గేలనసి. బూని తివుచు బాలకుండు 

తానె ఖండించుకొనిన చందమున. గావ 

దిక్కు. లెక మ్మ హాత్ము నుతించి మొక. 

“మాకు దిక్కులెదు; మా యపరాధంబు 

గాచి మమ్ము నిట్టి కరుణనెేలు; 

కృ త్తివచ్చె, న్ముగకృతియయ్య; సంతత 

కృత్యభిజ్ఞ : సిలుప్త్ప నత్యమహిమ.”' 

209 

210 

212 
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అవాడు. 
218 

oJ 

ఘను. డాతండు పరదుఃఖము 

తన దుఃఖమువలె. దలంచి దయ;,బూని మనం 

బున గల6గి దుర్వ్యుథాకం 

పనతనుం డై యుండి శాంతభావముతోడన్. 214 

మేరుసమ దుఃఖకోటు ల 

పారంబుగ 6 దన్ను? బొదువ( (బాజ్ఞా(డం మది ని 

స్వారాన్యదుఃఖలేశ ము 

దూరంబున వినిన గనిన దుఃఖించు దయస్. ౨15 

ధరణీనుర పరిరక్షా 

పరు(డై _పహ్హాదు. డా రబాంధవు, లత్ష్మీ 

వరు. దలంచి కావవే యని 

శరణాగతు. డయ్యె( బరమ నంతోషమునన్. 916 

నే నిన్నాత్మ. దలంచు పుణ్యమున నో సీరేజన్నేతా : పురా 

తన దుర్మంత బలార్టితావని నురో త్తంసావలింగావు; మా 

త్మ నిదేశంబున లోకముల్ సదసదుద్యతా్యా-ర్యముల్ "సేయం బూ 

నిన వారెన్నిక నట్టి లోకములకున్ నేం డున్నవే దోషముల్. 217 

అదిగాన ననీశ్వరులై న ఏరిం గావుమని ప్రార్థించిన విష్ణు (ప్రసాదం 

బున దదగా తి శాంతి నొంది; నంత [బాహ్మణులు దై త్యుకడ కేగి 

లజ్ఞావనత వధనులై యున్న రాజు ఖిన్నుండై పుతునిం బిలిచి హర్షిం 

చినట్లు “పహ్హాదా : సీవు శంబరుని కంటెను మాయ లెబుంగుదువు; 

బ్రహ్మ బలోజ్లితయైన కృ త్రిని గెలిచితివి; (బహ్మబలంబునకం టె 

మన యాసురబలంబే (శష్టం బనిపించితివి; మదాత్మజత్వ మా[తంబున 

నీకెంత బలంబుగ లః మదాచారంబున నడచితివేని బలవంతు(డవయ్యెద; 

పి వైష్టవశ కులకు నంతరంబు చూప నీయందు నీ మాయ లన్నియుం 

(బయోగించితి; [బాహ్మణు లందణును వైష్టవులే కాన శస్త్ర నర్పాగ్ని 

దిగ్గంతి విషకృత్తాదులచె సహజ బలంబు నష్టంబుగాదు. రాక్షసుల 

మన్నించు” మన' (బహ్హాదుండు నగి (పాంజలియె “మేల మోహంబు 

నొందించెదవుః మహాకుల [ప్రసూతుండవు; (ఫ్రీవిష్ణువు నెజుంగవే? 

మద్భావంబు పరీక్షసేయ నిట్లు పలికితివి, మీ తాత విష్ణు నాధికమలం 
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బున జనించినవా(దు; పీసెఅుంగక యున్న విప్పు నెవు రజుంగుదురు? 

ఏమ పభావంబుసందు క్స్ క విళశ్యాసముగలఅ; దది వరిక్షింప సుత 

వియుండవైన నివు సర్వాదుల( (బయోగించీ నాకు భగ వద్ద్విళ్వాసంబు 

గల్పించితివి, నామెంద దయగల(గానే భగవంతుని విడువుమని నీవనిన 

కతన నా,గహంబు పుట్దైను; బాలుడు సేయు మనిన పని సయండు; 

అటు గాన నే బాలుండ; విష్ణువును విడువను; మోక్షంబు గోరా 

చె నవధ్యతు మాంతరీయక భలం బమృతమునకునై 

ముదము మధింపగాం బారిజాతాదికము దొరికినట్టు; _గాననిట్టు 

మోత్నైక చితులమై యత్నము సెయుచున్న మాకు దివ్యసిద్దులు లభిం 

చెను; వుణ్యమువలన( బుణ్యఫలముగల; దందున నల్పులు సంతుష్టు 

లగుదురు; మహామతి ముక్తియకోరు; సురవతి యమృతముంబలె; 

నింక నిన్ని యననేలః నీవెంత చేసిననవి నన్ను నేమిచేసె? హరిన్మర 

అంబు గూడదని చలంబునం బలిి-ననేమి! నీ మాట నీ మనంబునకు 

వచ్చునె? మనస్సునకు వచ్చిన మాటయే పల్క-ండేని యాత్మచోరుండు, 

నికు విష్ణువునెడ( జలమాత్సర్యం బులయందు నేమియపరాధము? 

సి స్యభావమది; చరాచర జగత్యంత 8 [ప్రవర కుండై యచరుండైన 

విష్ణువు నవిద్యాంధు అవ్వ రు గెల్చెద: రనన్య మనస్కు-లై భజించిన 

వారు గెల్లురు; ఇంక "పీకు నమి విన్నవించెద” ననిన మాటలు 

శిష్టుండు వతిత మందిరంబునం బోలె. జొరవయ్యె, నప్పుడు 218 

హీరణ్యక శిపుయ (ప హాదుని మందిరా గమునుండి 

(తోయించుట 

అఆఅనురనాయకు(డు కోథావేశ విన్మృతా 

ర్యాక్కన శ ముని, తదై్వష్టవా వ 

తంను, నవధ్యు(గాందలంచి క్రేశము నంది, 

జంకి, నిజాస్థానచయ మహోచ్చ 

చిత నత్పాసాద శృంగంబు మీదట 

నుంచి, యాతని(బడ నుగశ క్తి 

[దోయింప నవ్వెళ( దోయజనయనుండె 

తానని యాత్మ నెంతయును నిలిపి 
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యవ్యయానందమయు(డై నిజాత్మ యెజు(గ 

కధివసింవంగ నచ డమ్మ హాత్యు( దెలిసి 

సర్వగుండు వాయుదేవుండు సం|భమయున 

మెల మెల్టన చెర్చి భూమీ తలంబు. 219 

స్పర్శను(డు తతృనూసం 

స్స ర్భనమున నతి పవి|త ధావైకపరా 

మర్శనమును, దద్వైభవ 

దర్శనమును గల్గిననుచు ధన్యత వెలిగాన్. 220 

భజన _పత్యుపకార సిద్ధి మెంయన్ జ్మాకాంత తద్విష్టు దా 

నజనా|గేనరు( బూనె ద న్మహిమలెంచన్ నాకు లీకిందంగన్. 221 

అప్పు డదరణీదేవి యిటనియె. 992 
ధి ద్ 

[అతి మూఢుండయి తండి పౌధకిఖరం బందుండి [తోయింప దుః 

స్టితు(డౌ నిన్ను] స్పృశింప నిన్ను నొడువన్ "సేవింప( బూజింప వ 

చ్చితి; నిన్నున్, నను బూను[నట్టి] హరి సాన్నిధ్యంబునన్ నిల్చి నే 

ధృతిమై నిన్ను భరింప నోపుదునె యీతేజం|బు సామాన్యమే]. బదిలి 

ఫలము; త్యాదృశ సంస్పర్శన మందుట దేహము గాంచిన ఫలము; 

భవాదృశనుతి జిహ్వాఫలమును; మౌన భావగతులు దుర్ధభులు; 

నది నహ, ల జకం తత 206 

నే బవిత నైతి; మున్ను యజ్ఞవరాహ సంగంబున నాకు దివ్యశ క్తి 

గలిగ నది నాకొక వింతయె యున్నయది; నిన్నంటినం బున 

రుద్భుద్ద మాయె; నందున నకల లోక... అలల 

అలల లతల అరల లది లలల యందు నీవంటి పరమ భాగవతు 

లొండు రెండడుగులు వెట్టినంతనె సామర్థ్యంబు గలదు. D4 
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ం అలీ ఇల్ల ం సల ల్ గా | జ (| 

అలఘు స్పూప్తలమిమ్ము జ కధర పూర్వార్చా కృతి శైణులన్ 

Moran రూపమున శళ్ళతీ, ర్తి రి శేషాంశమై 

జలజాక్సుండు కిరంబుల న్నిలిఇ పె భా భాస్యన్మూ ర్తి రి నన్నెప్పుడున్. 225 

నరలోకంబు కృతార్థత 

బరగాన్ సియున్న కతన. బావన: నిను నె 

| భరియించి నీదు చరణా 

బ్ఞ రజోలెశంబు సోశి పావితరైతిన్.| 226 
దు 

నీవు నరలోకంబున జనించిన కతన నంతకలోకంబు (హస్వంబు 

నొందె; ననంతలోకంబు వృద్ధి సందె; భవతీ, ర్తనాలోక నా ధూత 

పాతకులైన నరులు హరి లోకం|బునకుం బోయి నిన్ను నన్ను తింవ 

వెన్నుండు ని భక్తి తాత్పర్య విశేషంబు] వినియె; నిట్టు వృద్ధినొందె 

దని చింతించు నీవంటి పరమ భాగవతుల గుణంబులు పద్మజునకు 

నగమ్యంబులు; నేనెణుంగనేర్తునేః ప్ [పభావంబు భథాగవ త శిరోమణు 

అకుంగాక నన్యుల |కు గోచరము! మూర్ధ మూర్గుండై న మీ తండి 

యచింత్య శక్తియెన నిన్నెజుంగడు. నిన్ను. దలంచిన యంతనె 

యాపదలు దొలంగు,.*4*4646 4660002600 లళ అఆ 000 

శి ర 9 ఇ ౨ ఈ ఇ థీ ౫ థి శ 8 9 ఇ న ర ఏ త ఉం ఇ ఏ ౨ 6 అ 8 ఈ ఈ వ 6 4 ఈ శ 6 త జ ఈ ఈ 6 క ౩ ది వ 9 6 ౩ 

6 9 0 6 9 త శ ఏ 6 ఈ అ 8 ౩ అ అల ఇ ఈ 2 ఉ ౫ క స న ఏ న _ ఏ 45 5 * శ ఇ ధల థె ధి అ ఈ బి14. న శి 6 చ 2 ఈ ఈ 

బయ్యెనంత( బహ్లాదుండు దయామృత దృష్టిం జల్లం జేసిన నందయు 

సుఖంబు వహించిరి; శంబరాదులెన దుష్టదెత్యులు లజ్ఞావనత వదనులె 

లేచి చనిరి; యా శంబరుని, దైత్యరాజును నిందింపుచు. బురజను 

లా రిం బాసియుండిరి. రాజును శంబరుండు నన్యోన్య దైన్యంబులం 

బరితవింపుచు నుండి రంత. 22 

సంశోషకుండను శఠదైత్యు నొక్కని 

ననిలరూపంబై న యతని. దలంచి 

(పహ్హాదు మడియింవ(6 బజుపిన, వాండుత 

త్రనువులో నడ6ంగం, దద్దెత్యు భార్య 
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మొజ పెట్టుకొనుచు, నమోఘదిలోత్సాహ 

సంపద వ్యర్థమె జడతనున్న 

యా హిర ణ్యక శివు నం|ఘుల(బడి “సామి! 

తే.గీ. 

N-32 

యాత్మేశ్వరుండు (ప్రహ్లాద తనువు 

నందు ఉర్జించిపోయెం, గాలాయనంబు 

త_ప్రమె యున్న (బడు నీరధారవోలె; 

నేమి చితంబొ కాని నే( డిమ్మ హాత్ము 

తనువులోవల వుం గహోదయము దనరేె'”. లర 

అనిన విని కలంగి నిజకులాంగారంబై న (_పహ్హాదు నిట గురు గృహం 

బున కనిచి తాను నంతపురంబు సొచ్చి పరితపింపుచునున్న వృద్ద 

మంతులు “తెజోధికుండై న (పహ్హాదునిం (దార్ధించి, (పసన్నునిం 

జేసికొని, స్నామాజ్యంబు అనుభ వింపవు మన నానన్న మృత్యుండు 

గాన వారిం దర్జించి మజీయు' నొక కార్యంబు విచారొరిచి. 229 

హిర ణ్యత శిపుడు (పహాదుని నాగపాశ బద్భునిం 

జేసి సముదమున [దోయించుట 

రతక్షోవీరులచెత నబ్టినహిరా డజ్ఞుచ్చటాబంధ దు 

ర్వితేపం బొనరించి వైష్టవమణిన్ వేగంబె [తోయించినన్ 

సాక్షాతృత్వగుణాంకురంబనంగ నా చకాయుధ ధ్యానని 

షాకుణ్లాత్మకు(డై న యా ఘనుని వేడ్క-న్ వేలకుం జేర్చినన్. 980 

తను లవణాంబుధి( [దోయుట, 

యనిమిష నకాది జలచరానీకంబుల్ 

మును మున్నె తొలగిపోవుట, 
ఘను. డనురకుమారు( డాత్మ( గానక యుండెన్. 1 

అప్పుడు పన్నగశాయి యనుజ్ఞం బన్న గారి బంధనంబులు కబళించె, 

సము దుండు రత్నంబులు కానుక దెచ్చి సమాధినివ్షనున్న హరి పియుని 

"సేవించి “సామీ! నన్నుC గటాక్షింపవే యేనదీనుండ; నీవు జనింప 

సీ రాక్షనకులంబు చం|దునిచే నంబరంబు వోలె విమలంబయ్యె 

ననం గన్నులు విచ్చి చూచిన (మొక్కి సము దుం డిట్టనియె. ౨ిల2 
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తే, గీ 
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అనుర లహిపాశబంధ మగ్నాంగు( జేసి 

నిన్ను నాలోన వై చిన నిర్మలాత్మ: 

నిపూ (మింగిన నరునటి నిన్ను నాదు 
చ "ఇక ష్ 

గర్భమున నుండి తోచితీగోడకు నిపుడు బిలెలి 

ఉరగవర పాశ బంధము 

లురగాహితు( డుక్క_డంచె నుగొద్దతిమై; 

హరిభక్తి పుణ్యసంవద , 

బురుషులకు లభించవే యపూరగ౧యశంబుల్. 254 చి 

అని రత్న ంబులు సమర్పించి “హరిం బూజించి; హరిభ కుల నుపెక్షెం 

చిన వారికి. బరమధామంబు దూరంబు; రత్నో పాయనంబులచె సీతకు 

గర్తవ్యం బెద్దియు లేదు భా ఇ 8 క 9 చ ఇ 65 6 తి శి 3 ఇ న త శక క 6 వి ఉ ఉత 4 ఏ ఈ శ థి 4 € 

అ త ఏ 3 అ ౩ 6 ఈ 8 ఏ శ 6 * 9 ఉ 4 6 26 స 6 ఇ ఇ ఎ) ఇ 8 2 జె 6 6 9 6 4 త * క శి పి ఇ 8 ఈ 

దెరచుకొని |పనన్న వదనుండును: గమలాయతాక్షుండును, దీర్భ 

. బాహుండును, నుకపోల నాసికాభాగుండును, నుదారతేజోనిధియు 

న|వపమెయుండును, గదాసి శంఖాంబుజ కోభనాంగుండును, సుద్భృశ్య 

సీమాపర  సేతుభూతుండును, నర్వెం ద్రియాహ్లాదన దివ్యమూ _ర్రియు6, 

(దిలొకీవితత |వతిమూలంబును, గురు పరమగురుండును, నాథ 

నాథుండుమ నగు విభునిం జూచి విస్మయ భీతి హర్ష (పకంవంబులంది, 

యది స్వప్నంబుగా! దలంచి స్వప్నంబునందేని యీశ్యర సాక్షా 

తారం బయ్యెడునని, (పహర్షారవ మగ్న చెతన్కుుం డె మతియు 

నానంద మూర్చం జెందిన, నీశ్వరుండు ధరణి యందుంజెర్చి యంకం 

బున నిడుకొని, సర్వుజనై క బంధుండుగాన మెల్లన క దల్ని కరపల్ర 

వంబునన్ స్స శించి, మాటికి, జననియుంటబోలె నాలింగనం బొనర్చిన, 

గొంత సేపునకు. పహాదుండు కన్నులు తెజచి విస్మయానిమషుండై. 

జగన్నాథుం దప్పక చూచిన సుధామాధుర్యసారంబులై న వాక్కుల 

“వత్సా! భయంబు నొందకు'” మని యూజఆడించిన. గృష్టాంగస్పర్శ 

. సౌరభ్య నురూవ వచనామృతంబులచె నక్షగణంబు హృతంబై న 

య. 
ఖ్ 

యాత్మ సంభావనంబు నొందక నిజమనోభృంగంబు పరువెత్తె; శ్రీశ 

భకాబ్దనసంగియె యతి లుబ్బంబై_న; నే నెవ్వండ నెచటనున్న వా(డ''నని 

N-32x 

ఎ ఇక్కడ ఓక "పేజీ వచనము మధ్యలో లేదు. 

శి 
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యిటుంగక కన్నులు మూయుచు( దెఅచుచు నొక వింత నంతోషంబు 

వహించి,. గోవింద దర్శనంబు సేయు నతని యవబోధంబు క్షణంబు 

గాన్సించుచు, క్ష్షణంబతిరోధానంబు నొందుచు, సాభవ్యోోమేందు 

మండలంబుగ తి [(బకాశించె; నంతం జూచి క్షణంబు చింతించి “యితని 

వాక్కుున, బృథివియు నగ్నియు నితని (పాణంబున నంబరంబు నని 

లంబును, నితని చక్షువున రవియు దివియు, నితని (శోతంబున దిశలు 

శరియు, నితని మనంబున నంబువు, వరుణుండునుం దగుట. జూచి 

(బ్రీమద్విభూతిం దనరు నితండు సర్బోపనిషదర్ధంబు, మహాప్రభు” వని 

పునఃపారవశ్యంబుగాంచి తలిసి శ్రీశాంకశాయియెన తన్నుం దడవుటకు 

నెణింగి భయ సం భమంబుల లేచి పసన్నుండవు కమ్మని మొక్కి. 

బహుయంజ్ఞుండై యల్పవూజో క్తి నాచరింపండయ్యె; నప్పుడుగదా 

పద్మాని శంఖధారి యభయహ స్తం బిచ్చి చేవళ్టె; న్పర్శనుఖై దితంబైన ' 

భుజంబున నిడికొనిన( గరాబ్బస్పర్శనాహ్హాదగళద శుండై కంపంబు 

నొంద మజీయు నిట్టనియె. ' 2లిర 

విషువు (పత్వకత మె (పహాదు ననునయించుట 
5 యె జా 

“గురుతరమూ ర్తి నంచు ననుంగూర్చి భయందును సం భమంబు వే 

మరు. దగదికు నిట్టిది సమస్తము నాకు పయంబుగాదు మ 

తృరమహితంబు "సేయుట యభవ్యము సెవ్యము(, బూర్జకామ్యతం 

బరగిన నాయెడ న్నిలిచి పల్కిన పల్కులు నొకు హృద్యముల్. 296 

సతత ముక్తుండనయ్యు. |బసన్న భక్త, 
భ కి నుస్నే హరజ్ఞు [వబద్ద బుది 

లన జా ( యథ 

నైతి; నజితుండనయ్యు బితాత నైతి; 

వశ్యకృత్యుండనై తి నవశ్య మహిమ, 297 

త్యక బంధు ధన న్నే హతంతు( డగుచు 

నెమ్మి నాయందు సద్భక్తి నిలుపవలయు; 

నత(డు నాకును మరియు నే నాతనికిని 

గాన మా కెవ్వరు నిజా ప ఘనులులెరు. వివర 

నిత్యుండును బూర్జకాముండును నగు నాకు జన్మంబులు వివిధంబులు 

గలవు; నర్వేష్టదానంబు లానంగుదు; నీకు నెయ్యది [వెయంబది తెలుపు 
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“మనిన( (బహ్హాదుండు |పాంజలియె యుత్సుల్ల దృష్షిచే( జతుర్చుజుం 

జూచి” భవత్సదార విందంబులు చూచుకంటె నాకు మరియు నొక 

వాంఛ గలదె? (బ్రహ్మాది దుర్హభంబై న యుష్మత్పదాంభోజ దర్మ 

నామృతంబున మచ్చి, త్తంబు తృ వింబొందదు; మరియు నొకటి గల్లినెని 

(పార్థించెద(; గల్పాయుత ీతంబులనై న యుష్మత్సాక్షాత్కా-రాహ్హైాద 

సము[ద తరంగంబుల నోలలాడు నాకు నితర సుఖంబులు రుచియిం 

పవుగాన నేనితరంబులు వెడనొల్ల; నని విన్నవించిన సుధారస పవా 

హంబులగు వచనంబుల మోక్షలక్ష్మీ సా|మాజ్యంబునంచు( బట్టంబు 

గట్టి భగవంతుం డిట్టనియె. 299 

అట్ల ల అదో తే.గీ. నీవు పల్కిన యట్టన నిజము నాకు. 

తే.గీ. 

[బియముగా నొక్కా వరము సం(వతి నడుగు; 

మథఖిల లోకంబులందు స్ యట్టి దీర 

చిత్తుండెవ్వ(డు గలడు చర్చించి చూడ, 240 

అన |బహ్హాదుం డిట్లనియె. 241 
య లా ౩ 

ఉరగం[ద వేత నాయక 

గరుడాదులలోన నొకని( గానను దేవా! 

కరుణించుము, నీ దానుఃడ 

శరణాగతవత్సలా! [(పనన్నాత్మ: హరిీ!. 242 

అనిన నీశ్వరుం డిట్లనియె; “నీకు నంకటంబు పావించిన యది; యెను 
నిన్ను నిర్వహింపం జనుదెంచినవా(డ; నీవు భృత్యత్వంబు వడితివి; 

సీవెనే(గా( దలంచియున్నచో నిది యుచితంబె? వెరుగాం జూచుట 

యెందులకు నేనె యెజుంగుదు; నీవు గోరిన యది మద్భ క్రి; స్కుం 

గోరందగిన యదిగాదు. నీకు స్థిరంబెన యదియె; మరియు వరం 

బులు వే(డుమని యను|గహించిన( [బహాదుం డిట్టనియె. 248 

నాధ: భవదీయ పదభ క్రి నాకు, నిచ్చి 

నాడ(వో యియ్యవో సివుః వేండికొనిన; 

ఎ“ నట్టి నదృ క్తి దొరకిన నదియె నాకుం 
'గోమ గవి; యన్యవరకాంక ఘనతరంబె ? 244 
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పరమ సద్భక్సియే నాకు( (బాప్యమనఘ : 

యదియ మరియును మజియు నాయాత్మయందు. 

బొడమె; నెపుడు. జతుర్వర్శమును అఖింట' 

జేయు! జితంబుగాదె చర్చించి చూడ, 945 

కావున నే బరమ భ క్రిం గోరుచున్న వా(డ; భ క్రిమంతుండె యధికుండు 

మహాభయముక్తుండై న మాతంబున నా భక్తి యెంత యాధిక్యంబు! 

సీయందు హాస్యానాదర మాయలచేతనేని నిలిపిన భక్షి నరులకు నింద 

వదంబు లభింపంజేయు; సాత్త్విక భ క్రియయ్యెనేని యేమి చెప్ప? భవ 

(త్పెరిత భక్రి, భవ ఘోరాబ్రిని మునుంగు వారికి నుత్తార ణర జ్జువు, 

మాయా తమశ్చన్న బహ్మానంద మహానిధి చూడంగోరిన వారికి 

యుష్మద్భ కి కి సిద్ధదీవిక ; భవశర ౧దియందు జ్ఞానదిపంబు మల్చుకొని 

న్నిదించువారికి యుష్మద్భ క్తి క్రియ సూర్యదీ ప్రీ; సకలేష్టంబులకు జన్మ 

భూమి; యనిష్టంబులకు వహ్ని శిఖ; మోక్షలక్ష్మికిం |బియసఖి; స్వు 

దయసేయక దుర్హభంబు; నాధ! యుష్మద్భక్తి సాత్వ్వికియె స్టిరయె 

నిల్చుంగాత: నిన్ను నుతింతు, న ర్తింతు, హర్షింతు' ననిన భగవం 

తుండు [వియోక్తుల నిట్టనియె. 246 

“'వియవత్స! నీకు నభీష్ట ముయ్యదియది 

(పాపించు; నుఖమున [బతుకుమింక; 

నంతర్హితుండ నై యరిగిన ఖేదంబు 

నొందకు; క్షీరాబ్ది నున్నయట్లు 
సీ హృదయంబున నిల్తు; లక్ష్మికి నాకు 

భర కృహృదయమె శోభన గృహంబు; 

వెకుంఠదుగ్గాబ్ది వాసవర్గన నిత్య 

కోళయ తెలియ; రక్షోభయములు 

. తల(గంజేయుదు దారుణ తనువుగాన 

మందిరము నిలుపుకొన(గమనుజ సింహ 

మూర్తినను(. జూచెదవు; భక్తి మూడు దివన 

ములకు ననియే(గె విన్మయమున భజింప. 247 

అంతట నానందా శుదృ్భ 

గంతంబుల( గంపమంది హరిణానక దు 

శ్చింతం బొరలుచు ఖేదా 

నంతరమున ధైర్యలక్ష్మియందె న్వేగన్. 248 
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హరిసంస్పర్శన ఏక్షణ 

పరిపూత శరీరుండైన (ప్రహ్హాదు. గరాం 

తరముల జూడగ వచ్చిన 

కరణి దివాకరుండు దయనగంబున నిల్చెన్. 

గిరినుదయించిన యంతనె 
హరియించె దిశాతమంబు లర్కు(డు సర్వే 

దురితములు జగంబులోన( దొలగించు గతిన్. 

తరణిఘట జన్ముండును దు 

సర తిమిరాంబోధి గోల. ద త్తత్సుజనాం 

తర తీర్థ నిర్మలత్యము : 

స్పురితంబయ్యం దిగంతములహో!: యన6(గన్. 

సారసాప్తుంజూచి చక్ర వాక ఖగంబు 

హర్షమంద; నాపరాత్ము( గాంచి 

యోగివరుడు మోదమందిన కైవడి 

నంతరంగమునఈ బియంబు(దో(వ. 

అర్కు(డా జలాశయంబుల( [బితిబింబ 

మంది పెక్కు మూర్తులయ్యె; కత 

ములన నార్ద నీలములునుగా మెజయ న 

ద్దుణత వహించి తనరునట్టు. 

నలినములు నజ్జనుల వలె 

జలజాప పరేశమూరి, సంపద వెలనేెన్ 

కలయా స్పీ లాబ్దంబులు 
జి 

జలజాకుని కథల దామన జనంబు వలెన్. 

249 

250 

252 

CD Crt ce 

2ర్రీ4 

అంత ( (బతిబుద్రజనన్వనంబు చెవులు సోంకిన మల్కని నిజపురంబు 
నకుంజని హరిస్మ తి బలంబున నన్ని దిక్కులు హరిగానే వితర్కిం 

చుచు, నడుగడుగున. దొ టువడుచు, హర్షింపుచు నగంబున హరి 

నీక్షించిన యట్లు జయజయ స్వనంబులు "పలుకుచు, హరి( జూడక 

యా ర్రినొాందుచు, జరించె; సోత్క_ంఠుం డై నాటనుండి (శ్రీ శహృతాంత 
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రంగుండై లోకజాడ్యహతు(డై యలౌకికుండై జడునట్టు దురితంబు 
అడంచుచు మంగళంబుల రమ్మని విలుచుచు ననంత నామంబులు, 

గానంబు సేయుచు, నచ్చటనాడుచు, ోశ్రీ గోవిందః కేశవః ముకుంద! 

శ్రీవల్లభ | శ్రీనాథ ! శ్రీవె కుంఠ ' సుకంఠ ః కుంఠితఖల ! స్వామి క 

యకుంఠోదయ ! శుద్దధ్యేయ : విధూతధూ ర్త £ ధవళశ్రీక ! మాధవ 

యధోక్షజ ! శద్దాబద్ధ ; నీయందు నాకు బుద్ధి జనింప(౧జేయవె, 

యచ్యుతగుణా : అచ్యుతక శేశ : : నకలేశ | , శ్రీధర 1 ధరాధర |; విబుధ 

జనబుద్ద : : యాదరణచారణ : వినీలఘననీల : శ్రీధర : గుణాకర : 

సుభద బలభ|దకర్ణ సుఖవర్ణన ! సుఖార్గవ : మురారి! స్వర్ణ రుచిరాం 

బర! సువర్ణరథ! యర్లవనికేతన! భవార్ణవ భవభయంబు మాన్నవేః 
గుణ/;ణార్జవ : నమస్తే: యని పాడుచు. దద|పావి గాఢదుఃఖా శు 

గద్దదుండై పౌరలుచు, మొజలిడుచు, విస్మి త జనులు తనుంజుట్టుకొని 

నరకపతిత జనులకు భవచ్చరణ స్మరణంబు శరణంబు; భవవై తరణి 

పతితుండనై దీనుండనగు నన్ను నెల నిరీక్షింపవు? నీయందు భక్షి, 

బుట్టింపుచు, నీవె భవాబ్దిమునుంగ నీక రతక్షింవవే ! క్రేశంబు నొందితి 

దయాపరమూర్తీ £ నీరు దయగల్లదెని కర్మవశాహతుండనౌాదు. కామ 

కోధమదాద్య మి|తనివహ (పోత్సారితోన్మాద వి శాంత * కువితధ్భతి 

హోర దుర్న్మిగహాదూర ఘోరై కాదశేంద్రియ ఖలనంబులచే నార్జితంబై న 

కర్మంబు, శిశువనై యొకగారుండ ననుభవించుచున్న వా(డ; నీకు దయ 

లేకున్న నే నెట్టు గడతేరుదు ; మానంబు శిరంబుచె పొషాణంబు; 

మాత్సర్యంబు వలద్దరళ జ్వాలామాలిక ; కోథంబు కంటిలో నెరుసు; 

భవనామకాంతారంబునందు మనోజవటుండు బుద్యాఖ్యయష్షి హరించె; 

ము క్రిసరణియెట్టు తరించెద”నని (పహ్రాదుండు పలుకవిని యద్భుత 

వై రాగ్యంబునకుం గొందణ|కువులు విడిచిరి; కొంది మొక్కింరి. 

లీలచే' గొందయి హాస్యంబు చేసిరి; కొందు భ క్రింగాంచిరి; కొందు 

విన్మయంబు నొందిరి; కొందజు మూ(కలు మూ(కలై చూచుచు దురి 
తంబులం దొలంగిరి; గోవింద కీ రనానంద నిర్భరుండై కీరన నర్తన 

గానంబుల జనుల పై స్పృహలేక తిరిగె. అర్కుండు లోకతమో 

భేదార్థంబు దిరిగినట్టు నంచరించె; నప్పుడు సముద ముదామగ్నా 

యాతుండైన యా వహ్హాదుం జూచి జనులు విస్మయం బందిరి; దైత్య 
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పతికి వార్థివై చిన వారలె విన్నవించిన నతండు విస్మయంబంది మృత్యు 

వుంబోలె రావించిన వచ్చి, సభయందు నాసన్న మృత్యుండైన వాని; 

నాయుర్ద లధి వలన దేహవర్యవతారణంబునకు( గృతోద్యోగుండై యమ 

వీక్షణంబునకు యవనికామ్మాతంబైన వాని నీలాంశుమిశ మాణిక్య 

ద్యుతిచ్చన్నుండై నవాని, ధూమాగ్ని శిఖావ్యాపుండై నవాని, మలినాంగ 

ద్యుతిధ్యాంతచ్చాదితా భరణచ్చవియెన వాని, విష్ణు నిందాజాత 

మూరాఘ్మగన్యమాన లవ్ష్మీకుండై న వాసి, దంహ్షైాత్కట మోర మోషణ 

ఘనచ్చవి కుమార్షదర్శ యమదూత నిభులె న భటులతో( గూడినవాని, 

దవస్పృష్ట దవనాంతస్థకింశు కారుండైన వానింజూచి, ఖిన్నుండైన 

వాని దూరంబునం (బాంజలియై వీఠంబుననుండి కుద్దుండై నవానిం 

జూచి తలవంచుకొనిన, దైత్యుండు భర్జించి “మూఢ! మద్వాక్యంబు 

విను మింక నిన్ను నెద్దియుం బలుక నని చందహాసం బంకించి 

సభాజనంబు కంపంబు నొంద “హరిని విడిచెదవో ! యనిం|దెవ్వం( 

జెయుదునో :”’ యని పల్కు మూర్చుని కోధంబు చూచి రతోగణంబు 

నేండు పహ్తాదుండు హతుండు నయ్యెడునని పల్కు సమయం 

బున హిరణ్యక శిపుండు కోధారుణిత నేతుండై . కుమారునిం జూచి 

యిట్రనియె. 255 

“విచట వెదకియు నే(గాన నిన్నినాష్ట ; 

నధికు( డంటి, నిరాకారుడైన వాని 

సర్వగతుండంటి, [తిభువనస్వామి యంటి, 

వఎందు6 జూవెదు హరి. జూపు మింక మూర [| 256 

అసి “' సంభంబునం జూపు '' మని ఖడ్డంబున సంభంబుం 

దాటించిన. 257 

నృసింహావిర్భావము 

వట పటత్కటు సముద్భృట పటుధ్వని వికీ 
ర్యద్దన సూణా నభాంతరంబు 

భు థి 

చట్ చటన్నట దుగచటులరంగ స్ఫులిం 

| గాచ్చాద్యమాన గృహాంగ ణంబు 
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తట తట స్పురదురోదై తేయ శలభసం 

ఘాత పతాప నిర్భర తరంబు 

కట కట దంప్టాగ ఘట్టిత కహకపో 

తృర్ణనగర్దాతి దుర్ణయంబు 

తే.గీ. భూరిభూషణ త్మీవదంభో? ఘోర 
సార వారుసటాచ్చటా సంకులంబు 

సం|భమా ద|భధరణి తలా భతలము 

ఏరనరసింహ రూప మావిర్భవించె. వినర 

మ. అతి ఘోరార్భటి నా నృనింహు(డు నహసాత్యుగ బాహావళీ 

శతకోటి స్పుటతీ వదీ ప్త నఖరచ్చాయల్ విజ్బృంభింవం ద 

దితిజుంబట్టి నిజాంక మధ్యమున నెంతే నిల్చి చీరెన్ మహో 

ద్భుతభీభత్సము లొవృనప్పు(డు (వదిపోరాంతరాశళంబునన్ . 259 

వ. ఇటు తదోర నసింహరూవంబు నున్న యెడ బహు రుద దికాాలాది 
ద భు లి వసి మ: య 

సమస్త దేవతలు ముందర నిందిర నిడుకొని వచ్చి దగ్గర(జేరన్ వెజచి 

(పాంతంబున నున్న [పహ్హాదుం దగ్గరం బిలిచి నిన్ను గటాత్నింప 

వచ్చిన భగవంతునిం (బసన్నుంగా. జేయుమన( (బహ్హాదుండు వికసిత 

వదనుండై జనకుని కడ కేయగు బాలకుని చందంబున నిర్భీకుండై. 

వచ్చినం గౌ(గిటం జేర్చి శిరంబు మూర్కొని నాకతంబున నింత 

యలనితివిగా యని యుసలాలింపు చున్న ప్పుడు. 260 

స్త కెందమ్మి రెకుల( జిందించు కన్నులు 

కరుణారసంబు పొంకంబు నెజప( 

జారు వజాంకురచ్చటలై న నటలురు, 

దివ్యకిరీటమై తేజరిల్లు 

నాం తమాలిక లచ్చహార వల్లిక లట్లు 

విమల వక్షో విభాగ మున మెణియ( 

దద్వినూతనర క్రధారలు పె(జింది 

ర క్రచందన  చర్చురంగు చూప 
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జలధి కన్యాకుచోపరిస్స్పార సార 

భాసురొదార కుంకుమ పషృతభంగ 

ఖరనఖరకాంతులెనయ ను గతరమనుజ 

సింహు( డప్పుడు లక్షీ నృసింహు( డయ్యె. 261 

అంత ( (బహ్లాదుండు తన తండి భగవంతునిచే ముక్తుండ య్యెనని 

హరించి (ప్రణమిల్లి యతని గాతంబున నరసురాసురాదులను, శిరం 

బున (బహ్మాండోపరిభాగంబును, గన్నుల లయార్క్హపావకుల, నాస్య 

విలంబున. వాతాళంబును, దంష్ట్ర లశేషాదులను, భుజుదుమస్కంధం 

బుల (బహ్మరు.దులను దిగీశ "రులను, వ్యాదయంబున నంబరంబును 

నంబరంబున విద్యుద్విలాసంబును నరము భూమియుం, దెహ్మదవం 

బున వారిధులు రోమంబుల వనంబులు, శల్భంబుల న దిసంఘంబులు, 

నభేద్య మాయాచర్మంబున సర్వగాతంబుల దేజంబును గాంచి భక్తు 

లకు 'సీశంరుం డ| పకాశుండుగాడు గావున. జూచి పరమానందంబు 

నొందె; నంత దివిజులు మజియు (బహ్మరు దాదులు నమ్మతించి 

రప్పుడు. 262 

పండక ము 

_ ్రీమన్మహాదేవతా సార్వభౌమా : హరీ : నర్వమౌనీంద సందోహ 
సంకల్పితానేక యజ్ఞ కియాసాధనా : ' సోతపాతా ! ఖరోద్యన్న ఖో 

త్మృతృదె దెకేయ: చంచద్ద యాద్భక్తరంగా : | పసన్నాంతరంగా : ; మహో 

విరదుర్వార రత్ష్యగణీ దుస్తిరస్కారభీతాత్మధా మచ్యుతానేక యజ్ఞ 
[క్రియాదూర : పద్మాసనాద్యాతి తేయా వ నారా _పసిద్ధానుకంపా : 

వకాళీక కృతోచ్చండ దివ్యన్న ్ రస్ింహావతారా గ హిరర్వనీ భిన్న ఘోరా 

(భతారా : నిజాంగ [వవిచ్చె దధీతి దవదోర రజోగహేదోష. భేరీ క ల ఇ ల (టు యి 5 ల 

రవాధః క్రియాసారమి, కణిభృత్పక్షవిచ్చేద కాలస్సుర ద్దట్టనొ దగ 

దంభోళి చర్షరమై, - భఖమకల్పాంత -ధారాధరో త్తర్జితోర్దత్సుర 

చృండగ ర్జానుకారంబునై యున్న సీ గరదుర్షయమో తండి: భ కావ 

నిర్జితా ! పావసంవర్ణితా 1 యోగిలోకార్డితా 1 వార్థికన్యాకుచాలింగనోల్ల 

గ్ననత్కుంకుమాంకచ్చటానక శంకారరోనంక కోభోవల శక్రీనమా 

విదవూరేందువింబ స్పురద్వ ఎత సంనూల పొండూరు ము కామణీ దివ్య 
థి ణి దీ ఈ --౨ థి ళా 
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హారా(!) అసద్లివ్యప రానిబద (తిలో కై కణారా ;  సమారబ దైత్వ 
(లో థి డూ థు దా 

(పహారా ; భవాఘొఘలీలావహారా ! సముద్యన్మ హాదాన వానీకనంహార 

కారా | యుగాంత తిల్ కా లోకావహారా । య శేషానుభృత్పుణ్య పాష కియా. 

రూప దండాదిక [థామీత పోల్సనత్కాాల చర [కమాకల్పితారంభ విభా 

జీత స్థావరాత్మ స్పురద్వి దార్టోరణోర్దండ ! వేధోండ నద్భాండ 

నిరాాహసతు_ ౨భకారా ! నిరస్తాఖిలాంతర్వికారా : విచిత పకారా : 

(తిలోకైకసాలానుకారా : యవేద్యాంచితాకార : భికాన్య సద్భోజ్య 

మాత వకాళోరు సంతోష యోగీంద పూర్ణాబలోధూత పంచాయుధో 

గ్మాద నిదాది దారాత్మజస్నేహ దుర్హోభ లాభావిబంధచ్చిదాల బ్ర 
| ౦ వే భ్ ధ 
నౌఖ్యోల్త సద్యోగయోగ్యా గణి సన్నిధానా : తీలోకినిదానా ! నిరస్త 

పథ్గానా ; నమాయావితానా |; సుజద్దాభిధానా ; ముఖందుల్ నరోజం 
గా 

నే 

బులై బాహువుల్ సన్మ్నృజాళంబులై కెళజాలంబు శె వాలమై, హల్ణక 

సోమముల్ మాంసఖండంబులై త త్తనుతాణముల్ 'ఫనజాలంబులై , 

మ _పత్యర్థి సేనానరోమధ్య ఏధిన్మడోన్మ త్త దంతావళ శ్రీ విజృం 

ంవచే స్వామి ! చుష్ట్రవభేదీ ! విశిష్టానుమోదీ : నిజ్యశ్రేణి దుర్దోష 

క నదాభ ప్రేవాంభా, వదా: దేవః నిరాంఛ మాయామహానాటకానీక 

నిత్యకియా సూత్రధారా : నిజాంమఘిస్సుర ద్దివ్య గంగాంబుధారా ! 

మధుక్రవు భు[గ క్ర కథధాతాసిధారా ! సునిష్కామ ! సంవూర్ణ కామా | 

ముకుందా ! నమస్తే సమస్తే నమః. 269 

అని యానందా|శులు తమ 

కనుగవపె ( జిప్పతిల్ణ(గా నాదివిష 

జనములు వినుతించి జనా 

రను వలన వరంబులంది రంజిలి రంతన్. ల గ్రక్మ 

దేవతలు చూడ? |బహాదు దివ్యతేజు 

నఖిలదై తేయ వఏరరాజాభిషిక్తు( ! 

జేసె, 'భాగవతోత్రము( జేసె, భక్తి 

నిలువ(జేనె జగము వర్ణింవ(జేనె. 265 

అంత( (బహ్హాదునకు ననేక వరంబులిచ్చి తిలో కశాంతి( గావించి నద్వా 

ద్యంబులు మోయ నిజధామంబునకు నెగా ననిమిషులు పరమానందం 

బున నిజమందిరంబులకుం జనిరి మరియు, 266 
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పరమర్షులు నరసింహుని 

చరితము నర సింహహృత విశంకట దోషాం 

తర దోషాంతర వల్లభ 

చరితమువలె( బొగడరై రి స్వ్యాంతములందున్.. 267 

దొరకొని లోకవాదంబులు బలవంతు లాడుకొండురు. యోగీందులకు 

వృథాయానంబులు; ఏరలే కర్మంబులు చేసిన సద్ధతి(గాంచిరి ? యజ్ఞం 

బులు చెరచి విపర్షుల భంజించి మత్తులెన దె దై త్యులు వరేశనివలన 

మృంతింజెంది భ వాబ్టిముక్తులెరి; ఏ మార్యులమౌట, ధృత సచ్చరి 

(తుల మౌట, బహిస్టితుల మైతిమి; దైత్యులు విష్ణు సద్దతి నొందిరి; 

దురాత్ముండు భృత్యహన్య్యశ్వర ధాదులతో సశ్వరుని వూర్వ్యుంబుల 

నారాధింపనోపు; నొకానొక భ_క్తినిర తుండు (పహ్హాదునికం టె నధికుం 

డని, కృతార్జుండని ఆర్ధాంతరంబులకుం జనిరి. (పహ్షాదుండు భగవ 

దాజ్ఞను రాజ్యంబు సేయుచు( ద|దాజ్యభోగతృష్ట నొందక, జ్ఞానాచ్యు 

తాం|ఘే భకి రాజ్యం బనుభ వింపుదుండె; సిచర్మితంబు ఎనిన వారికి 

రోగ గహదారి [ద్య తాపంబు లణంగు ' ననిన విని నై మిశారణ్య మహ 

రులు సూతునిం జూచి యుట్టనిరి. 265 

ఆదైతేయు(డు శౌరిగా. దలంచి యార్యాదిత్యయజ్ఞ [కియా 

సాదం బెప్పుడు(జియ నాగమము లాచ్చాదించు తచ్చకహ 

సా దేశంబులటంచు భోజన విపాసారంభ నిదా విహా 

రాదుల్సేయుచు నమ్మురాంతక విరోధార్థంబు మానుం డిలన్. 269 

ఆతి బద్ద మత్యరంబున 

నత(డుద్దతి( గలలనై న హరిగెల్సిరణ 

శ్నతి( దరమితినని, హర్షా 

నితు(డై. యంతఃవురమున నృత్యములాడున్ . 270 

అతడు హాశ్యాంతరములకు హరిక థామృ 

తంబు వీనులు చొరనిచ్చు తలయ నామ 

ధయములు జిహ్వంజేర్చు విధేయులై న 
భృత్యవర్గంబుందాను నిర్భీకుడగుచు. బ్ర] 
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ఇట్లు దై త్యెశ్వరుని |కోధమెల కార్య 
౧ ర ౪ | a) ల 

ములయెడను శిర మాజాని తలంపంి'సె 

సయురు(డు సంతతజ్ఞాన కాలియెన 

నరుని బోధించి నిలివిన నలువు మెబయ. 972 

అటుగాన (కోధావిష్టతం బైన హరిన్మ తీయు దై త్యునింద లంపంజే నె 

నేమి చెప్పుదు. వీండు దళాననుండై శిశుపాలుండై జనియించి రామ 

కృష్టావతారంబులచే వొలిసీ పునర్ణన్మంబు నొంద (డు. కృష్ణా శయం 

బైన [కోధంబును, గృష్టా శయంబై న కామంబును, దై తులకు గోవిక 

లకు మోక్షహేతువు. కేవల కామ కోధములు జనుల కథఃపాత 

హెతువులహిదంప్ప్ట లయందు నుధయుంబలె, చోర హ స్తంబు 

లందు ధనంబునుంబలె న్మరరోషంబులచేత నొంద రీ ము క్రి కినేమి 

యద్భుతంబు-కారణంటు హరి నస్మృతియె. ఆ హరి స్మృతియే న్మర 

ద్యేష భక్తి విశెషంబులయం దుదయించు; నిష్టంబులు గాకయు 

నౌషధంబులు దావి రోగి యారోగ్యంబు నొందిన నరుండు హరి 

స్మృతివలన భవబంధంబులు వాయు; ద్యేషంబుననేని మృదర్ధంబుగా 

భూమిం దప్పి సిదానంబు గనిన యట్టజ్ఞుండు కామ।|క్రోధంబులనేని 

హరిస్మర ణంబు చేసి మోక్షంబునొందు. అ|వయత్నంబుననేని ద్వేషం 

బున నేని వైచిన ననలంబు కత్ష్యాంతరంబు దహించిన యట్ట నాద 

రంబున నర్చించినం గిల్ఫిషంబులంబాయు; నజ్జుం డృశద్ధవైన సుధా 

పానంబు చేసి వ జకాయుండై న యట్ట శుద్దథావుందెని ముకుండగు. 

ఇది వన్తున్యభావంబు, నూర్యుండు తమోనాశ నంబునకు, శీతకాంతికి నన 

లంబునై న యట్లు, సర్వెశ్వరుండు లీలాప్త హృదయుండై ద్వెషులకు 

మోక్షం బొసంగను, అనుర కులకు నిష్టవరంబులొసంగను సన్నద్దు 

డెనవా( డద్దేవయోగంబునకంచె భ క్రియోగంబు [పశ స్తంబు; ఘోరం 

బులై న మోక్షవిఘ్నంబులవలన హరి తానే రక్షింవుచునుండు.గాన నిటు 

వంటి కరుణాసింధుపు నాశితవత్ప్సలు నెవ్వం డాశయింపండు? పాపా 

త్ముండై న యాత్మ దోహి యా|శ యింపండు గాక! సదానూర్వుండు 

బహుయోజన సహ్మసంబు అక్షణంబున( బోవుచు వేగంబునం జనుల 

యాయువు క్షయింపంజేయు; నార్తపమత్త సుప్తవ్యాధితులై న వారి 

నుష్టధాముండు (హాసంబు నొందించుంగాని విడంబంబు సేయండు. 
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వేగవంతంబై న కాలచకంబుచె సదా|త్రివృంబడి జీవుండు యోని సహ 

(సంబుల జనియింపుచుండు( గాని నరుండై యుండుట నిత్యంబు గాదు; 

జనుండొప్పు యెల్రయో యెల్టుండియో మృత్యు వాసన్నంబని యెజుం 

గండు; జన్మ మరణ నరక క్రేశ ంబులు ధువంబులు స్వాన్థ్యంబులేదు 

గాన (బతికినయన్ని నాళ్టు హరిభజనంబు సేయవలయు ననేక జన్మంబులు 

గాంచి కర్మభూమిని మనుజుండై జనియించుట నెన్నం డిటువంటి జన 

నంబునొంది వృథాపయత్నంబున నుండుట దగునె? నరులలో 

వి పత్వంబు నొందుట మిగుల దుర్హభంబు. తది పత్వంబు నొందియు 

హరిభజనంబు లేక యుండుట దగునె? వ్యాధి వ్యాఘ[గి నంబె న 

తాషతయమహో[గ మృగనింహ భయంబైన నంసారాతి వనంబునందు 

నరునికి రఇ్షాన్వెషనంబు సేయక [కీడించ(దగునె?ః విషయ వ్యాధి మహా 
సర్పంబులతో భవ తరుకోటరంబులనుండి వరుషుం డన్నుగహంబున 

నిర్భయుండై గరుడవాహను న్నాశయింపక యుండంజెల్లదు గాన( దిల్లీ 

సురరూపంబున నుధాపానంబు సేయుచు విఘ్నంబు శంకించు రాహు 

వునకైన యట్లు భజింపుచు శంకించిన హరిదుర్హభుండగు మనంబునం 

దలంపవలయు; కరంబున( బాదార్బనంబు సయవలయు; శో తంబుల 

దత్క్మథలు వినవలయు; దద్యశంబు భావింపవలయును; నేతంబుల( 

ద|త్పియులై న వారింజూడవలయు; పాౌదంబుల( దత్పుణ్య కే తంబులు 

దొక్క_వలయు; నిట్టన్ని దినంబులు గడుపుచునుండువా(డు (బతికిన 

యతండు అట్లు సేయండేని వా(డు బీవచ్చవంబు మశ్ని కామ శక కాక 

ముఖ్యంబులై న తు దజంతువులు కోటుల కొలందులు (బదుకవె: కామ 

మోహంబులు విడిచినవారు వైష్టవులు. యోజన శతంబులనున్న మర్త్యుం 

డైన గంగాతరంగిణీ నిజాం[ఘీ సంస్పర్శ పవితయిన దానిం దలంవ 

నఘశతంబులు దరింపంజేసిన నారాయణు భజింవుడు. హరి భజనం 
బెవ్వండు సేయు నతండె సమస్తజనుల పాపంబులు హరించు. దీపం 

బులు లక యుండిన గృహంబులనేని దిననాథుం డుదయించి తమంబు 

హరించునట్టు సందర్శన స్పర్శన పూజనంబులచెత( గుశలుండైన 

భాగవంతు(డు విష్ణు (పతిమయుంబో లె. దమంబులు హరింపుచు దీపం 

బుంబలె బరహితం బాచరింపవలయు లోకంబున. 28 

ఆనిన విని శౌనకాదులు 

మనమున హర్షించి దైత్య మథన కథావ 

రన సం|శ వణ కుతూహల 
ణి 

జనితోల్హానమునం జనిది నంరంభమునన్, 274 
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నారదీయ పురాణము 51] 

సతత ఏ[శీతమందిరాంతరము హుస్సంగోవ్యగో[త్మాగణీ 

రతి సంధాన విచిత్ర మోహన కళారాసేహసే హాస్మర ఉ అ 8" 5 6 53 

. 2౨/5 

గోవత్రి గమనస్తో తా | 

గోపతి కృతవర్షధృత సుగ్యతచ్చ తా: 

గోపాంగనాకళతా | 

గో పార్భకవత్సరూప : గురుతర సూతా ] 2"76 

మాలిని 

కుముదహితకులేశా ; కోటి నూర్య వకాశా : 

విమలకమలనే తా ! విస్పురన్నీలగ్మాతా | 

భ్రమర చికురజాలా ! భకృచిత్రాబ్రఖేలా ! 

సమదఖిలవిదారి ! సర్యలోకావహారీ DTT 

గద్యము 

ఇతి (శ్రీమత్క్లంజర్ల కొండమాచార్య 
ఆ) 

పాదారవింద మిళశిందాయమాన చెన్నయామాత్యవు[త 

కశ్యపగోోత వవిత్ర శ్రీమదల్జాడ నరసింహ |వణీతంబై న 

నారదీయ పురాణంబునందు నష్టమాశ్వాసము 

సర్వ్యంబును సంవూర్ణము., 



వాజ్బయ మహాధ్యత , కళా.|పపూర్ణ 

డాకర్ వడమూడి గోపాలకృష్ణయ్య గారి పరిశోధనా రచన 
ధి (రి 

నారదీయసురాణ అమృతనవనితం- మహామథన సారామృతంలో 

ఉదాపహా త్నాలెన సంస్కృ తాం ధ (గంథాలు 

అద్భుత రామాయణం గణపతి (గ ణళు 

అనంతుని ఛంవనుు (శె! చండిక 

గమనిక 

ఉదాహృత (గంథాలలో 54 దుర్జన ముఖ చవేటిక * అన్న ఖండన మండన 
[గంథాలు విభిన్న రచయితలు రచించినవి రెండున్నాయని గు రించాలి. 

ళో ముకాఫల "సంకలన (గంథానికి [(వాయబడిన క కైవల్య డీపిక *” 
వ్యాఖ్యను చేర్చుకో చాలి. 

బెంగాలీ భాషలో రచింపబడిన “ జంగాలీ సాపిొతః చరిత” |గంశాని 

చేర్చుకోవాలి. లీ ' L a 

6 పురాణనిరీకణ * (గంథం మవోరాస్థ్ర్ర (గంథంగా గురి ంచాలి. 

యా బృహన్నారదియ 

ఉప పురాణాలు |బహ్మోండ 

అంగిరస భవిష్యోత్తర 

ఆది భాగవత 

ఆదిత్య భార్గవ 

జెషనన మానవ 

కల్కి మారీచ 

కాపిల - మాహేాశ్వర 

కాళీ లింగ 

కామార వారుణ 
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కామశాస్త్రం 

కుమారసంభవం (సం) (౩) 

కుమారగంభ వ విమర్శ (లె 

ఖగోళ శన్హుం 

గర్గ సంహాత 

ఛందశ్భా(న్ర్ర!ం 

తంత శాస్త్రం 

దశకుమార చరిత (3) 

దుర్జన ముఖ పద్మా పాదుక 

దుర్జన ముఖచ పటిక 

నకు|త్రములు (ఆ 

నా ఆకాళవాణే (పసంగాలు 

( తెలుగు-సంస్కృృతం) 

నారదీయపురాణ ౦ (ఆ) 

నిరుక్తం 

నిర్వచనోత్తర రామాయణం (తె) 

నృసింవా పురాణం (ఆ) 

న్యాయ ళా తుం 

శికలు 

ఆం|ధ| పభ (దిన) 

కృష్టాప్మతిక (వార 

గోలకొండ పతిక (దిన) 

తిలిల్ల (మాస) 
భారతి (మాస) 

సుభాషిణి (మాస) 

పురాణ నిరీక్షణ 
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[పాతిశాఖ్యలు 

[పౌఢవా న్రకరణము (౩) 

బ్బ వాన్నా రదీయం (తె 

(బహ్మ్ సూ తాలు 

_బాహ్మళాలు 

భగవద్గిత 

భాగ వతం (తె) 

భాగవతామృతం 

భాగవత సందర్శనం 

పురాణాలు భారత రచనలో వెల్తిసిరిసిన 

అగ్ని క వీతా వాభవం (ఆ) 

కూర్మ మంత శాస్త్రం 

స్ట 
రి ఇఒ అల - 

గరుడ మవ భారతం (సం) (జే 

జేఖిభఛాగ వత మార్కండేయ పురా£౬౪౦ (క) 

. మార-_ బెళి (3 
నారద 

పద్మ మీమాంన శాన్న్రం (పూర ;-ఉత్తర) 

| ము కాఫలం-సంక లన (గంథం 
దబా 

యోగ శాం 

(బహ్మ "శ్ర వర 2 

రా రామాయణం 

(బహ్మవై వర్త వి ర వేద (సాయ బవ్మోండ ద్యా [ఖల కో (సా న 

బాహా ణాప్య్టం 
UE ఠి చెదాంతం 

భవిషత్ 
గవత "వేదాలు 

భ్ ,1బల అధర్వ వేదం 

మత 
బట్రీ బు గ్వేదం 

మార్కండేయ ore 
కప్ప యజు ర్వేదం 

లింగ లం 
శంక యజుర్వేదం 

వరాహా య నా 
సామవేద 

వామన శ ° 

వాయువ్య చె షికదర్శనం 

విషు ంనెన్హవ తంత్రం 

ణా 
శివ వానికి రణశా(స్త్రం 

స్కాంద ల్ ఛా స్త 0 

| పభావతీ |పద్యుమ్నం (శె) శిల్పశా(న్ర్రం 
(శ్రీవిరూపొక్ష — (శ్రీ రామ-- 

శాసనములు. ఆరపీటి వంశ 

చరిత | (అ) 

పష్టర్ణం తాలపుట్టుపూర్వో త్ర త రాలు_ 

వ్యానం (౩) 

స ప్రసంతానాలలో కృతి నతియా? 

నుతయా ? (౩) 

సంఖ్యాశాస్త్రం 

సాంఖ్యద ర్భనం 



సనూ[త(గంథాలు 

అగ _స్ట్య శాక ల్య 

అగ్ని వేశ్య 

అనువాక సంఖ్య 

ఆపన ౦భ 

ఆశ్వలాయన 
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CT 

సవరణలు 

న న 

తోవ ఇను 

(శ్రీల రపు (శ్రీకరంపు 

నూరులే నూరుల్ 

న తిదీనుని డలిదినుని 

వారిని హారి 

నిగ నిర 

గటించి ధటించి 
ర్త టె 

వై_చినైచ నవచి నవచి 

(దిప్పియార్చి నార్చి| తిప్పి 

తాచినటు తాను తాచినటు 
mn సభ, 

మందరాగధ్భ తి మంద రాగాధ్భ తి 

బొల బోలె 

నయా జీత సరో జి త 
ఖం యు 

స్యమంత శ్యమంత 

'దేవి “దేలి 

'జన్నండు తన్నవో 'డెన్నండు' దన్నవో 

"జేశన్నింక బేరెన్ని(క 

శార ప్రి శరాపి 

దా|తి ఛాతి 

నికరములు నికరము 

వయ్యమర వరులు నయ్యమర వరులు 

ధల్మవోనియు ధర్మవోనియు 

చిత ధర్మా దర్శ చిత ధర్మా ధర్మ 

దుల్ఫర దుర్భర 

నరించిన్ వరి ంచినన్ 

సూల్య దీపి నూర్య దీప్తి 



వపుటు వంత్రే తి స్సు ఉన్న 

292 12 గలదె గలవె 

౨34 29 విజయా నంభవవం బైన విజయా నంభకోం బై న 

945 బి క భ్యంజనం ల్ భ్యంజనంబు 

268 వి గలనే గలనె? 

275 18 పరమారం ఒరమార్హం 

292 14 శాజీయుంపు భజియింపు 

294 ప పయోధధర పయోధర 

319 11 మెన యన 

894 10 విందు(డై. విందుం డై 

౨58 18 (పతికూలానుభయ |పతికూలానుకూలానుభయ 

లి58 12 నిరుద్దలోక ంబు అనిరున్ణ లోకంబు 

861 26 వేదనలు వేవనల్ 

964 వే కర రం|ధములశే కర్ణ రం|ధములచే 

3౪66 వి బహుభళాకారు(డై ఒహుళా ర్టాకారుండె 

866 9 నయనాంభోహర నయ నాంభోరోవా 

6! 19 భావములందు భావమందు 

S877 20 వెభం వై భవం 

406 ల] నరసవాస్యా నేవ సరసవాస్యా శేష 

487 1 పు]తున పుతుని 

440 వ యెట్టుల నెట్టుల 

449 4 బాలర్ముు బాలార్కు 

461 29 [గో బాహ్మాణుల గో బాహ్మణుల 

461 80 (గో (జావ్మాణులు గో జాహ్మణులు 

470 2 బిలిచి దలచి పిలిచి 

472 13 బతి కూూలములు |బతీకూలములు 

4/5 వది శాంతి మొంబె శాంతమొందె 

481 15 జానాంకురము జ్ఞూనాంకురము 

481 2] విచ్చిన్న విచ్చిన్నమై 

499 8 సరో సరో 

508 వి కీరన కీ రన 

507 24 (బహాదు (బఫహ్హాదు 



చెకృత చందిక 

రచన : 

మంచెళ్ల వానుదోనతొటి 

(వధాన సంపాదకులు : 

వాజ్మయ మవేోధ్యకు 

డాక్టర్ వడ్డమయూడే గోవాలక్యష్ణ య్య 

“కళా _ పపూర్ణ” 

నంపొవకులు : 

తెలుగు వ్యాఖ్యకర్తలు 

(ల యణ్. ని. యన్. వోంక భాచాడద్యూలు 

పిశారద 

శాక్టర్ అయలేళం రాజోళంల్ తర, M.A., Ph.D. 

భాషా పవీణ 

ఇది సంస్కృతంలో సూ తాత్మకంగా |[వాయబడిన తెలుగు వ్యాకరణ 

(గంథం. దీనికి ఆంధ సిద్దాంత "కౌముది అని మరో పేరు. సంజ్ఞాదికృద ౦తాంతా 

లైన 19 [పకరణాలతోను, 924 సూ] తాలతోను ఉన్నదీ పుస్తకం. నసూ(తాలకు 

సూతకారుడి సంస్కృతంలో వృత్తి రచించాడు. ఆ వృత్తికి ఇద్దరు పండితులు 

శెలుగు (వాశారు, సూ తాలు నూత లకణళోభితా లె = నాతిదీ స్టైలుగా 

ఉన్నాయి. 19 (పకరణాలు నుబన్న విభాగం, తిజన్త విభాగం, కృదన్మ విభాగం 

అని మూడు విభాలుగా ఉన్నవి. డాక్టర్ రా జేశ్వర శర్మగారు 15 పుటలలో 

ఆముఖాన్ని వెలయించారు. 

ఇది అనేక ఏషయాలను అందిస్తున్నది. “ఈ వైక్ళృత చందికా స్వరూప 

స్యభావ మవోగనేపసణొ చేసినవారు [పథాన సంపాదకులే. అశుణ (గంథాలకు 

కూలంకి షమైన పీఠికలు (వాయడం శేలికైన వనికాదు. ఇలాంటి పీఠికలు [వాసే 

వారి సంఖ్య ఏ భాషలోనైనా (వేళ్ళమీదే లెక్కింపరగి ఉంటుంది. ఇలాంటి పీఠికలు 

(వా సేవారిలో (శ్రీ గోపాలకృస్థయ్యగారిది అ|గపీఠం, వీరిది ఎంతో నిశిత మైనచూపు. 
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బహ్ముశుతులు కావడంవల్ల పాఠకులకు అనేక విషయాలను అందించగలుగుతారు. 

ఇతః పూర్వం ఈ సంస్థ (పకటించిన [గంథాలకు కూడా అమ్యూూల్యాలై న పీఠికలు 

(వాసి వీరు విద్వదఖినందన అందుకున్నారు. ఈ మహోగవేవణ కూడా 168 విషయాల 
మీద 61 పుటలలో ఎన్నో విశేషాలను (పతిపాదిస్తున్నది. (తిలింగములం శే ఇదివరకు 
పచారములో ఉన్న పాత పాటకాక, కృష్ణ, శ్వేత, పీత వక్ష్యాలెన లింగాలని 
(శ్రీ భాగవతుల అన్నపూర్ణ శాస్త్రిగారి అభిప్రాయాన్ని వీరు “కోట్” చేస్తున్నారు. 
ఇది ఆలోచించవలసిన విషయం. మొత్తంమీద గో పాలకృష్ణ్టయ్యగారి గవేషణ 

మవోగ వేప ణ అనుకోవాలి. గుణదోషాలు చూవడంలో వీరికి నదురూ ెదురూ 
లేదు. యథార్థ విమర్శ అలాగే ఉండాలి కదా మరి! ఈ మవేగ వేషణ విద్యార్థు 
లకే కాకుండా పండితులకు కూడా పరమోపాదేయమే. 

ఈ వారక ర్త, షష్టీ విభక్తి [పత్యయ మైన “యొక్క ను “ఒక్క” అని 

చప్పడం విశేషం. అలాగే శూరసేన్యాది పాకృతభవాలకు కూడా నూత రచన 
చెయ్యడం ఈ పుస్తకంలోని మరో విశేషం. వండితులై నవారు పరిశీలించదగినదీ . 
వ్యాకరణ మనడంలో నందేహించనక్కరలేదు. _ విడ్వత్పట్ల్టభ। దులు కావలసిన 
వారికీ [గంథాన్ని పాఠ్యం చెయ్యడం |పయోజనకరం. 

మధు ఖీ 

ఆం!థ| పభ - సచ్చిత వారపత్రిక 

తేది : 21_7.76. 



A GRAMMAR AS BIG AS THE LANGUAGE 

RESEARCH, be it in the fisld of science, art or literature, is endless. 

10162 continuous process. It was erroncously believed at one stage that all 
languages descended from Sanskrit. Researches have been catried out 

into the origin, and development of various languages and their linguistic 
families. According to Dr. Caldwell, Telugu belongs 10 the primitive 

Dravidian family of languages. Tn thzir 160600 rescarches, Dr. K. V. N. 
Appa Rao and Dr. Vadlamudi Gopalakrishnaiah have propounded some 
theories to establish that Telugu is older than the primitive Dravidian 

language. It hasalso b:en scientifically proved that Aryan and Dravidian 

are not two different families of languages. The book under review 

Vaikrita Chandrikaa provides ample material to establish the antiquity 

of Telugu language and 10 open men’s minds, that were closed to the 

treasures of Telugu language, to the value and exprcssiveness of their 

native tongue. Mr. Chellapilla Venkata Sastry once commented thai the 

light of grammar was too fecble and flickering to illuminate so bountiful 

a language as Telugu. Vaikrita Chandrikaa cxposes this sophistry. 

ఊం మె. Vadlamudi Gopalakrishnaiah has mentioned, the Telugu 

language which has attained a stage of unsurpassed richnessand beauty 

of expression and melody during the reign of Andhra Maha Vishnu in 

Fourth Century క. C., was clipped, changed and deformed by various 

religious movements and clashes in and after that period. In the hoary 

past, farther than one can imagine, itis believed now that sages like Brihas- 

pati Kanva, Sri Kavi, Vishnu Sarma, Hari, Sringara Bhushana, Dhurvaha, 

KaviSikhamani. Saura Kavi, Kavi Bhallata, Narasimha Kavi, Adhoksha- 

jacharya had written grammars for Telugu. What the Andhra Pradesh 

Government Oriental Manuscripts Library and Research Institute has 

published now is the Telugu grammar with definitions and principles 

written in Sanskrit verses called Vaikrita Chandrikaa which bears a 

second name Andhra Siddanta Kaumudi. Itis divided into three parts— 

Subantha, Thijanta, Kridanta. Altogether there are ten chapters— 

Saungna, Sandhi, Swadi, Streepathya, Vibhaktyardha, Samasa, 

Thaddhitaadesa, Tatdbhava, Thigantha, Kridantha. Vaikrita Chandrikaa 

contains 824 definitions, whose value it is difficult to gauge. 

The real crux of the study of any language is its idiom. But 

Vaikrita Chandrikaa has both the values of grammar and development 
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of language. This work is different instyle and presentation from works 

like Andhra Sabda Chintamani, and bids fair to stimulate fresh thinking 

among research workers. Tadbhava chapter in particular proves how a 

number of words from Sanskrit, Prakrit, Sourasen, Magadhi, Paisachi, 

Chulika- Paisachi, Apabhramsa languages have sneaked into Telugu 
vocabulary. 

This book has a preface, Swaroopa-Swabhava Maha Gaveshana, 

written by Dr. Vadlamudi Gopalakrishnaiah, Director of the Government 

Oriental Manuscripts Library and Research Institute. ‘In it, running to 

nearly 75 pages Dr. Gopalakrishnaiah expatiates on the significance 
of the book undzr review and deals with mony arcane aspects of the growth 
of the 12088489. 

Th: Director. whos: rzputation for knowledge in grammar, 

prosody, 6616 sciences, Astronomy, Manira sastra and other arts and 

cultures is startling, has once again brought, in his spiendid and very 

uncommon Swaroopa-Swiabhava Maha Gavzshana, fresh experiences and 

new ways of thought and f:esling ev:n to th: historians and linguists, 

leave alonz the common man. Many scholars arc of the opinion that the 
author Manchella Vasudz:va Kavi b:long:d to 1758, But Dr. Gopala- 

krishnaiah proves thaithere 126 more than one Manchella Vasudeva Kavi 
and the author of Vaikrita Chandrikaa flourished in 1565. 

Another sensational revelation the Director makes in his preface 
through his research is that though Manchella Vasudeva Kavi was 
considzred the author of grammar, he was not the real author of the 
Sanskrit Grammar verses, but only wrotethe commentary in Sanskrit. 
He supports his theory with many examples. Recalling how Bhattojl 
Diksbit had created a new work Siddhanta Kaumudi from out of the 
Paninis’ Sans<tit grammar verses in Ashtadhyayi order, he says that, 
similarly, some sage of unknown origin and period of existence, had 
written Telugu giammar in Sanskrit verses in Ashtadhyayi order, 
and Manchella Vasudeva Kavi in the mid 16th century had rewritten the 
same grammar verses with his commentary in Sanskrit to the verses, 
and called it Vaikrita Chandrikaa, Which is otherwise knownas Andhra 
Siddhanta Kaumudi. Dr. Gopalakrishnaiah has proved this point 
incontrovertibly in his preface, for which he has bzen engaged in deep 
research for quite a long time. No grammar, Dr. Gopalakrishnaiah 
makes it clear, will ever be created artificially. It is there embedded 
in all languages. Basing on the innate fundamental principles of 
language any grammarian can build anedifice of grammar digging it out 
of the bowls of language and literature. Dr. Vadlamudi has removed 
the fears and phantasm of grammar with his convincing arguments 
and humanised it. 

In another context in his preface Dr. Gopalakrishnaiah has 
written at length on the acquisition of the name Trilinga Desa to 
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Telugu land. He has disagreed with the cxisting theories propounded 

in support of Trilinga Dusa for Telugu land by viitue of the cxistenee 

of three famous Lingas in Sriseila, Draksharama and Kaleswaran 

When there are many other lingas in is part of the country equally 

famous as others Dr. Vadlamudi rejects thy theory that only bveause 

of those three lingas the name Trilinga Desa Tas been given, THe brings 

to light many hitherto unknown things about the Telugu land. There 

isa reference to one of Dr. Gonalakrishnaial’'s literary discourses 

with Mr. Bhagavatula Anuapurna Sastry who expisssed the opinion 

that Telugu land had been called Trilinga Dosa in view of The 

existence of Sweta Linga, Petia Linga and Krishna Linga in ancient 

days, Nivarthi Sesha Sumati, who flourished wound 1650, 11 hs 

grammar work defined the word Trilinga ina diferent way says Dr. 

Gopalakrishnaiah. 11 is said by the author that Trilinga Dosa comprises 
the arca where threu rivers, which have three fumous Ling at their 
places of origin, have flowed. Dr. Vadlamudi also asks historians 

and linguistic research scholars to probe into the theory to find out if 
actually there are three famous Lingus at the places of origin of the 
three rivers of Krishna, Godavari and Pinna. 

The Andhra Pradesh Government deserves to be congratuluted on 
the publication of a thought-provoking took for historians, men of letters, 

and linguists, 0069 and scholars alike. Thi book richly and justifiably, 
commends itself {0 research scholars and poets for its ancient grammar, 
and to the common man for its cducative preface. 

~~ VY, VV, Ramakotaiah 

The Decean Chronicle, 12-9-1970, 
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406 నారడ్రియ పురాణము 

[పావ్తిబాధ రహితమైన యది యర్గయు క్ర మొటచేత నేవిధులకు వారి 

చెత శుత మైన యర్ధముగ ల వాక్యమునందును బమాణతా శంక 

గొట్ట దదియును నీ [పకారంబునను బమాణోవనిషత్తులకును 

వారలేత నందుచేతనే [వమాణత్వశంక పోంగొట్టంబడియె, నను 

నయంబున మానమదిగా సనువనిషన్మ్ మాంసారంభ సం భమంబును 

న్యాయమైనయది యో (పత్యశానుమానంబులు విశ్వచిదచిద్వుసు 

నాయకునియందుం [బమాణంబులుగా వానాయకుని యందు సమీచీన 

న్యాయోప బృంహితంబులైన వేదాంతంబులే (పమాణంబు అదిగాన 

యాశ + చర్య శకి కుండైన యాస్వామి సర్యవేదాంత రాత్నా శ్రభిష్టితంబు 

లైన మఖంబులచేతను (బీతుండై తత్సల మిచ్చుట క్ర. సమర్థుండు; 

జై మినియందు జై నవీరులయందు ముదలు" సత్పురుమలక కు విశ్రాసంబు 

పుట్టింవుచున్న వా(డై యతివాదంబుచేతం గం రైక పాధాన్యాది 

కంబును నూచించె నదిగానం దదతి వాతి కోద్దత (శ ద్ధాజడమతులై 

తత్కార్యము తనయంతనె [ప్రధాన నుని తలంతురు; పుతాః వారలు 

వూర్వ దుశ్శాపతాప జ్వర వికారులై పలాపిం ంచుచున్న వారలం జూచి 

సత్పురుషులై న వారలు తద్వాక్యంబు లాచరింపరు; సాంగంబులై 

సరహన్యంబులై_ న వేదంబులు చదివి వ్యుత్పత్తి తి రేశజనిత తద్వేదార్థ 

వివేక రేఖలు గలవారై. తద్బోధ శోధన నయములను గురుముఖంబుల 

వలనం దెలిసి యశేష మూర్తియెన స్వామిని సుగమార్థంబుగా 

నెణుంగంగలరు. 51 

హరిపాదాబ్ద యుగంబు గొల్చి సరహసాగ ససెష చే ఎదను మ్బ 

త్పురుషోత ౦న నిజాశయం బెజి(గి యుద్భోధామృతాస్వా దులె 

వరమోత్మషమ్టుల( జేసి తత్సదరజః పట్టాభి షకంబుతో 

దురసంతామరు లన్న డుండెదరొ సాధుల్మెచ్చ పతార్థులై. ది 

ఆని యీ రీతి దయాశు దివ్య నివహాత్యంతై క శోచ్య కియా 

ఘన దుర్చోధ వివిష్ట చిత్తుల వృథాగర్వాంధులన్ వేదవి 

త నిర ధార్థక రాత్ములం గని వినీతతంబునన్ (మొక్కమ 

న్నన సీక్షించి [ప్రయంబు వల్క(దగదొన్నన్ సజ్జనుం డెన్న(డున్. రితి 

షద్గుణిశ్వర్యాది సంపన్న వేదవే 

దాంత తాత్పర్య విద్యాపయోధి 

[ప్రబల కుదృష్టై దుర్వాక్య సంజాతమౌ 

మ(ద్భాంతి యణంగొ 'సేమంబు గంటె 



తే. గ్, 

తే. గీ. 

నారదీయ వురాణము 

వెలయ ధర్మాధర్మ విద్యాథి మానదే 

వతల విజ్ఞావనం బతులశ క్రి, 

సనకాదులు వినంగ శౌరి యాలించియే 

చునియె నాననకాది యతుల మజియు 

నాకృపానిథి సౌందర్య మపుడు గసిన 

వారి నమని మన్నించి వాసి కక్క( 

దత విజ్ఞాన లీలానిధాన మూర్తి 

యన్నియును మాకు నెజిఃగింపు మాదరమున. 

అని దుతు(డు పల్కు నాతని 

ఘనబుద్ధి పరాత్మ తత్త (క లితజ్ఞానా 

నినవ సుధాద్యభిముఖయె 

కని మనియె నటంచు మౌని కరంగుచు ననియెన్. 

వు[తక! నేడు సిబుద్ధి యేమనిన ను 

తింపుదు నీవె సాత్వికుండ వాకు 

దృష్టివాక్కోద్దూత తీ వవిఘ్నంబు ల 

న్నియు నొంచి సత్కధానియతి గనియె 

నెవ్వరియందు. బరేశు కృపాసింధు 

వమలయె [ప్రవహించు నట్టి ఘనులు 

సకలాంతరాయముల్ శక్తి మీజీ తరించి 

తత్కథా సుధ( (గోల దల(తు రాత్మ 

నచ్యుతునకు( దియంబై న యట్టి కర్మ 

మచ్యుతా వియమైన యట్టి కర్మ 

మమరు ధర్మంబు నాయధర్మము నటంచు 

మెర దెల్పుచు( దచ్చృుతిన్నృతులు పల్కెె. 

శ స్తంబులే న|వశ స్తంబు లెని ధ 

ర్మా ధర్మములు 'సేయునంతలో శు 

తిన్మృత్యుభయ నముద్దిషిత స్యర్గదు 

ర్లతి మర్త్య రూపలోకములు గాంచి 

407. 

ర్4 

లివి 

56 
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తదధీశ్వరాజ్ఞా వితస్థితి సుఖ దుఃఖ 

ములు రెండు చెందుదు రలఘు శక్తి 

క ప్రబలి ధర్మాధర్మ బహుళ దానాధికా 

రుల్వపభువులం. జాల (బోదినేసి 

యాత్మసంకల్పమున నీయదార్గములు ఘ 

టించ నెల్రప్పుడును నియమించు ధర్మ 

దేవతయు నాయధర్మాధి దేవతయును 

భగవ దిచ్చాను వృత్తి నంపత్తి కతన. 
లో 

లి 

ధర్మాధర్మాభిమాన దేవతలు (శుతిపారగులచేత నిట్లని పలుకంబడి 

యిను; వేదపురుషాభి పాయ సందర్శన మగు త ద్విజ్ఞా పనంబు తెలియ 

నవధరించి నవ్వుచు ద్విజుల( జూచి భగవంతుం డిట్రనియె. 58 

శౌరి సనకాదులకు కర్కకాండాది విషయంబు లెజింగించుట - 

క్. జిజ్ఞానువులై మీరలు 
(పాజ్జులు నన్నడుగ జూచు పద్దతి దో(చెన్ 

జిజ్ఞాస వొడమంజేయును 

సుజ్ఞాన మె మషత్పసాదశోభన లీలన్. 

[(బ్రహ్మవిదు త్తంసులు స 

ద్భాహ్మణ సత్రములు పూర్ణభగవద్భక్తుల్ 

[బ్రహ్మం బిట్టాడిన విని 

జిహ్మేతకులై యడిగిరి చేతోగతులన్. 

సర్వోత్తమ హరి స్వాఖిల 

సర్వాత్మానాత్మ వస్తు సంభాయక ! నిన్ 

సర్వము నడిగెద మిపుడో 

సర్వేశ్వర: నీదు కరుణ సాధ్వన ముడుగన్. 

సేయు(డిది సేయకుండిది 

పాయక మును గర్మకాండ పరిచిత విధుల 
త్యాయతి( బల్క6గ సేయం 

జేయక యుండన్ నమర్థశీలురె మనుజుల్. 

కిక్. [ప్రబలి ధర్మాధర్మ దానాధికారుల —_ 

లలి 

60 

61 
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అనీశ్వరాత్ములై కర్మములందు స్వతం (తులు గాని వారికి( గర్హ్భ్భృత్వ 

మెక్క_డిది? పాణిని ''న్వతంతః కరా యన(డు గాన. ద్ర 

ఫలము కర్తగామి పరికింప ననుచు మీ 
మాంసకులు వచింతు రఖిలకర్మ 

ఫలమ క ర్రలగుచు( బర6గిన నరులకు 

నన్వయించునే నిరంతరంబు. 64 

వలయ(గ నఫలాన్వయులకు( 

గలుగునె క ర్మాథికార కల్పన కర్మం 

బుల నై శ్యర్యము( గాంచుట 

పొలుపుగ నధికార మనిరి బుధవరు లెల్లన్. 65 

అందు ననమర్ధు అగుదురు నరులు రో 

గాది పీడితు లసమర్థు లందు 

విధి చెప్ప(బడదు భావింప వారికి నధి 

కారంబు లేదు లోకమున( గొంద 

అతిసింహబలులు కామామయార్థితు అతి 

కామార్థితులు విధిక్షములు వారు 

సతతరజః కోధజ వికాళ వశమున 
నిరష్మత పాత్ములు నిర్హయులును 

నీచ వృత్తులు నగుచు వినిశ్చితంబు 

8ీరగా నిషిద్గ క్రియల్ సేయ( బూనువారి 

87 త్రిగుణ కాననా వచ్చిన్న దీబిలాతి 

కామరోగుల నియమించయగా* దరంజె? 66 

దేవా! స్మృతి సహిత వేదమత్వదాజ్ఞ యని ఏింటిమి [థాంతుల 

నాజ్ఞావించు స్వామి యట్టి వివెక వంతుండగు. 67 

“అతి చి తార్గము లౌ శృతిన్మృతులు మాయాజ్ఞల్ తదుల్రంఘన 

స్థిత మ ద్రోహ మటంచు నాడితిరి లక్ష్మీనాథ! తద్టోహదు 

ర్మతులందెల్పుచు మిజినం దెగుచు సమ్యగ్భ కిం కియె నిల్చు ను 

వతు(డౌ స్వామియు నిన్ని చందములు విభాంతుండు గాకుండునే ? 68 

26. 

87. 

గానిషిద్ధ్యకియలే సేయం బూను6€ 

స్వాతిగుణ కానాద్భచఛ్నధిబలాతి: . . ॥ 


